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Rocková smršť v Hořicích na Šumavě! Headlinery letošního fesťáku
budou Arakain a Doga
Fanoušci rockové muziky si po roce opět užijí oblíbený Rock fest Hořice, který se koná
v krásném prostředí zastřešeného amfiteátru v Hořicích na Šumavě na Českokrumlovsku.
Letos soupiska nabídne pět kapel, přičemž hlavní hvězdou akce bude legendární Arakain.
Festival se uskuteční 17. července 2021 od 15 hodin!
Arakain je bezesporu jednou z nejzásadnějších a nejslavnějších tuzemských metalových kapel.
Mnohé jejich desky a skladby jsou již naprostými klasikami, které neztrácí na popularitě.
Arakain zároveň nestojí na místě, stále točí nové desky, jež reflektují moderní zvuk, díky čemuž
si získávají nové generace fanoušků. Zkrátka… kapela, která nestárne!
Dalšími harcovníky tuzemské rockové scény jsou Doga. Oblíbená skupina s Romanem Izaiášem
v čele má také kořeny až v osmdesátých letech, přičemž klasikou se stalo hned první album
z roku 1993. Jejich rock´n´rollová jízda festival v Hořicích na Šumavě uzavře, na programu jsou
od 23.30 hodin, hned po zmíněném Arakainu.
Dalšími kapelami na soupisce jsou Krypton, Forrest Jump a Sebastien. Zatímco první zmínění,
kteří akci otevřou v 15 hodin, jsou věrní tradičnímu hard´n´heavy, Forrest Jump a Sebastien se
pohybují v modernějších vodách rocku a metalu.
Vstupné na místě bude 650 korun. Lístky se dají zakoupit i v předprodeji TICKETSTREAM za
cenu 590 korun.
PROGRAM ROCK FESTU HOŘICE 2021: 15:00 - KRYPTON, 17:00 - SEBASTIEN, 19:00 - FORREST
JUMP, 21:00 - ARAKAIN, 23:30 – DOGA

Hořické kulturní léto 2021
Rock fest Hořice je součástí Hořického kulturního léta 2021, jehož vrcholem bude koncert Miro
Žbirky, který je naplánovaný na sobotu 7. srpna. „Máme obrovskou radost, že pan Žbirka naše
pozvání přijal. Po loňském vystoupení Olympicu, které mělo výborný ohlas, si tak návštěvníci
užijí další naprosto zásadní hudební legendu. A aby toho nebylo málo, stejný večer vystoupí
ještě velmi uznávaný a oblíbený revival The Beatles – The Backwards,“ upozorňuje hořický
starosta Martin Madej.
Na programu Hořického kulturního léta jsou každoročně i divadelní vystoupení. V sobotu 10.
července publikum pobavil Ondřej Sokol, v neděli 1. srpna děti rozesměje Michal Nesvadba
s oblíbenou show Michal je pajdulák. Očekávanou událostí jsou také Hořické trhy (14. srpna),
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které jsou koncipovány jako staročeský jarmark plný řemesel, dobrot a zábavy. Bohatý
doprovodný program je samozřejmostí.
„Každý aktuální ročník Hořického kulturní léta je úspěšnější než ten předešlý. Jsme za to vděční
a věříme, že v této tradici budeme pokračovat i nadále,“ usmívá se Martin Madej. „Naše akce
už mají renomé i za hranicemi regionu. Lidé k nám přijíždějí z větších dálek, mnozí se pravidelně
vrací. Moc se jim líbí prostředí našeho zastřešeného amfiteátru, chválí si program a
nezaměnitelnou atmosféru Hořického kulturního léta, jehož neoddělitelnou součástí jsou i
proslulé pašijové hry a oblíbená Pohádková rezervace. Přijďte si i vy po dlouhé době užít
kulturu, která už nám všem tak moc chyběla!“
Vstupenky na akce Hořického kulturního léta 2021 jsou k dostání na Úřadě městyse Hořice na
Šumavě a v síti TICKETSTREAM. Děti do 12 let mají na všechny večerní akce vstup zdarma.

HOŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2021 (NADCHÁZEJÍCÍ AKCE):
So. 17. 07. ROCKFEST – Legendy rocku (od 15:00): Arakain, Doga, Forest Jump, Sebastien, Krypton
Ne. 01. 08. MICHAL NESVADBA - Michal je pajdulák (od 15:00)
So. 07. 08. MIRO ŽBIRKA + THE BACKWARDS World Beatles Show (od 18:30)
So. 14. 08. HOŘICKÉ TRHY (od 09:00): staročeské trhy a bohatý doprovodný program
So. 21. 08. PAPOUŠKOVO SIROTCI, CHLAPI V SOBĚ, HRAJETO (od 18:00)

