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Multikulturní festival mládeže

Proběhl jubilejní 10. ročník festivalu
„Cihelna- Vystupovat 2015“
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V pátek 26. června 2015 v 19:00 hodin odstartoval jubilejní desátý ročník
oblíbeného hudebního setkávání mladých muzikantů nejenom z jižních Čech
„Cihelna – Vystupovat 2015“ v Chlumu u Kremže. Na této dvoudenní akci
zahrálo rekordních šestnáct hudebních skupin, jedno divadelní a jedno taneční
seskupení.
Tento ročník byl výjimečný různorodostí a bohatostí hudebních žánrů. Páteční
den byl určen víceméně pro elektronickou hudbu, kdežto sobota byla v tradičním
rock, punk,hip-hop, metal, folk stylu.
V pátek jako první vystoupila pop-punková formace „Pilot Season“ z Českého
Krumlova. Následovala je experimentální elektronická kapela „Gagarin“. Prahu
na festivalu reprezentovalo duo s názvem „Fertilizer“. Po nich přišla na pódium
kapela „Veit B“ z Českých Budějovic. O závěr pátečního večírku se postarali
českobudějovičtí „Trojan Horses“ kteří svým zápalem výborně uzavřeli páteční
večer, který pak tradičně pokračoval do brzkých ranních hodin akustickou
muzikou u ohně.
V sobotu se ve 13.00 hodin jako první na scéně objevila hip-hopová sestava
Novit a Ispin, kterou následovalo též hip-hopové seskupení DJ P3pS a Shot. Po
klasickém hip-hopu se návštěvníci festivalu mohli pokochat tanečním
vystoupením souboru s názvem „My True Self“, který tančil ve stylu twerk. Výše
uvedení pravidelně navštěvují NZDM Bouda, která je líhní nejenom hudebních
talentů.
Po těchto vystoupení přišli na řadu „new-folkoví“ „Dark Blue Elefant“. V 16:00
odstartovala polo-divadelní performance „Nálodní Divadlo“ a Next Live Jam
Marka Borsányiho . Po této „rozehřívačce“ přišel na řadu „Veliký ZUŠ Band“
kapitána Jiřího Klimeše.

O příjemné zpestření sobotního programu se postarala našláplá českokrumlovská
skupina Kyanid. Osmá hodina večerní byla ve znamení kapely „Sandwitch“, která
je už od prvního ročníku pravidelným účastníkem festivalu. Zde stojí za zmínku
připomenout, že věkový průměr hudebníků skupiny Sandwitch byl na prvním
ročníku necelých třináct let. Po ních následovali „vypankované Caesarovy
Kanady“, jímž dělání strach nahání.
Další punkovou kapelou byla benešovská (u Prahy) formace „Jinovatka“, která
svou kreativitou vskutku chvílemi brala dech.
Zlatým hřebem večera byla dnes již legendární českokrumlovská hudební
skupina Bratři Karamazovi, která svou mysticitou dokonale ovládla posluchače.
O závěr večera se postarala kapela s příznačným názvem „Suicide“, která
ukončila příběh letošní Cihelny…
Můžeme konstatovat, že desátý ročník této akce se po všech směrech podařil a
účast 250-ti návštěvníků ukazuje, že i přes množství jiných akcí v okolí si
„Cihelna“ opět našla své věrné.
Jsme rádi, že již deset let se nám daří naplňovat původní záměr projektu, kterým
je poskytovat mladým začínajícím hudebníkům možnost vystupovat po boku již
známých hudebních seskupení a tím podporovat jejich snahu tvořit a realizovat
se.
Tímto také děkujeme všem, kteří letošní festival podpořili a ruku k dílu přiložili.
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