
TISKOVÁ ZPRÁVA – LÉTOFEST 2018 

1. 12. 2017

LÉTOFEST = osm festivalů napříč Českou republikou, akce pro celou rodinu, hvězdy československého
nebe, bohatý doprovodný program pro děti i dospělé a mnoho dalšího. 

LÉTOFEST 2017 byl startovací ročních jednodenních festivalů s interprety jako jsou třeba Wanastowi
Vjecy  nebo  Marek  Ztracený.  Doplněním  byl  doprovodný  program  v  podobě  exklusivní  grilovacího
koutku a také bohatého vyžití pro naše nejmenší.

LÉTOFEST 2018 bude  už  dvoudenním  festivalem,  který  nabídne  top  kapely  československé  scény.
Hlavní headlinery bude kapela Kabát, Chinaski, nebo také Wanastowi Vjecy a Mig 21.

Hlavní  stage  bude  monstrózní.  Připravujeme  takové  technické  zázemí,  které  se  vyrovná  halovým
scénám. Díky tomu se mohou návštěvníci těšit na opravdu perfektní show. 
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Doprovodný  program:

Family zone

Zábava pro celou rodinu. Skákací hrad, tvořivé dílničky, malování na obličej a další aktivity. Nechte děti
učit se zábavnou formou třeba třídit odpad nebo si zahrát fotbalový turnaj rodičů s dětmi.

Grilování

Grilování k létu neodmyslitelně patří, je to krásná záminka, jak se sejít s rodinou a přáteli.  Proto je
grilovací koutek s top vybavením a profesionálním dohledem součástí festivalu. Přijďte si s rodinou a
přáteli ugrilovat svůj balíček ingrediencí dle vlastních představ a pobavte se společně.

Létofest pomáhá..

Pomoc nadaci Můj nový život provází celou tour. Umožňujeme dětem a jejich rodinám bezplatný vstup
na festivaly a ještě jim k tomu nabízíme bohatý program. Tento projekt podporujeme již pátým rokem.
Pomáhá onkologicky nemocným dětem vrátit je i celé rodiny zpět do života.

Dále bychom se rádi pozvali děti z místních dětských domovu a umožnili jim vstup na festival zdarma.

Soutěž autorských kapel

Znáte ve vašem kraji  kapelu,  která se snaží  prosadit  vlastní  tvorbou? Teď může dostat jedinečnou
příležitost zahrát si na velkém festivalu před tisícovým publikem a odstartovat tak hvězdnou dráhu.

Soutěž má pár pravidel, a to min. polovina kapely musí pocházet z příslušného kraje, musí mít vlastní
tvorbu (hudbu i texty) v min. rozsahu 30 minut. Celý souboj kapel proběhne na soc. sítích (FB, Insta,
web) a o vítězi pak rozhodne výběr profesionálních kapel, které na festivalech vystupují.

Youtubeři

Dalším ozvláštněním festivalu bude obohacení  sobotního programu o youtuberský stan v časovém
rozmezí 13 - 16 hod.. Vystoupí zde tři interpreti z řad youtuberů a předvedou své umění. Edukativním
prvkem celé show bude zakomponování informací spojených s nebezpečím internetu a dále budou
youtubeři zvát návštěvníky na zajímavé památky v regionu.
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100 let československé hudby

Rok 2018  se  nese v  duchu oslav výročí  vzniku  Československa.  Toto  téma nebude  chybět  ani  na
festivalech. Připravujeme prezentační  stan, který bude znázorňovat vývoj československé hudby po
dekádách od roku 1918 až po současnost. Bude zde možné vidět prezentaci  hudby jak v obrazové
podobě, tak formou tabletů a sluchátek, kde si bude moci každý návštěvník poslechnout hity daného
období.

Vstupenky

Předprodej je již spuštěn v síti TICKETLIVE. Do konce roku platí zaváděcí cena 590,- a dále se bude
stupňovat. Včasný nákup vstupenek se vyplatí.
https://www.ticketlive.cz/cs/event/letofest-2017

Ceny vstupného:
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Sledujte aktuální info na: 

www.letofest.cz

https://www.facebook.com/letofest.cz/

FB události na jednotlivé festivaly

Pardubice https://www.facebook.com/events/431836930546292/
České Budějovice https://www.facebook.com/events/180234332538350/ 
Brno https://www.facebook.com/events/137635650196480/ 
Ostrava https://www.facebook.com/events/1891081834542753/ 
Olomouc https://www.facebook.com/events/179557599286832/ 
Karlovy Vary https://www.facebook.com/events/294392804377445/ 
Plzeň https://www.facebook.com/events/135174660460457/ 
Liberec https://www.facebook.com/events/1450057868365321/ 

Kontaktní osoba: 

Monika Freibergová – 731 122 599 – info@letofest.cz, freibergova@yashica.cz
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