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TISKOVÁ ZPRÁVA (27. 7. 2017)

Legendární Václav Neckář vystoupí v Hořicích na Šumavě
s kapelou Bacily
Jeden z nejcharismatičtějších zpěváků
tuzemské hudební scény vystoupí
v letním amfiteátru v Hořicích na
Šumavě. V pátek 4. srpna pohladí
fanoušky po duši Václav Neckář se
skupinou Bacily.
Legendární kapela vloni oslavila 45 let,
jedná se tedy o jednu z nejstarších
hudebních skupin u nás. Nic to však
nemění na tom, že jejich koncerty jsou
stále strhující. Bacily mají na kontě
řadu velmi ceněných alb – například
prog-rockové Planetárium z roku 1977.
Václav Neckář vystoupal v posledních
letech na další ze svých vrcholů, nemalý podíl na tom měl velký úspěch skladby Půlnoční,
která se objevila ve filmu Alois Nebel a rychle se zařadila mezi zpěvákovy klasiky, jako jsou Tu
kytaru jsem koupil kvůli tobě nebo Stín katedrál.
Václav Neckář je také známý filmový herec. Mezi jeho nejznámější filmy patří Ostře
sledované vlaky a Šíleně smutná princezna.
Zkrátka a dobře - týden po Hořickém Rockfestu 2017 (uskuteční se 29. července) se fanoušci
mohou těšit na další velký hudební zážitek!
Koncert začne ve 20 hodin. Vstupné na místě je 350 korun. Vstupenky jsou také k dostání za
zvýhodněnou cenu 300 korun na Úřadě městyse Hořice na Šumavě a v síti TICKETSTREAM.
Program Hořické kulturní léta 2017:
So. 24. 6. - Hořická slavnost, zahájení Hořického kulturního léta 2017
So. 1. 7. Pašijové hry
So. 8. 7. Pašijové hry
So. 15. 7. Milifest
Pá. 21. 7. Robert Křesťan a Druhá tráva, host Parní Wanna
So. 29. 7. Rockfest Hořice na Šumavě – Citron, Aleš Brichta, Krypton, The River Of The Lost Souls
Pá. 4. 8. Václav Neckář & Bacily
So. 12. 8. František Ringo Čech - Ringova škola života a sexu
Ne. 13. 8. Michal Nesvadba - Michal je kvítko
So. 19. 8. Hořické trhy
So. 19. 8. Zakončení Hořického kulturního léta - Papouškovo sirotci a Chlapi v sobě
Na všechny večerní akce mají vstup děti do 12 let zdarma.

Nedílnou součástí Hořického kulturního léta je již sedmým rokem také mimořádně úspěšný projekt
Pohádková rezervace.
Vstupenky budou k dostání na Úřadě městyse Hořice na Šumavě a v síti TICKETSTREAM.
Veškeré informace jsou k dispozici na www.horicenasumave.cz
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