
SVÁTEK 
HUDBY
2021

JSI MUZIKANT NEBO MÁŠ KAPELU?

CHCEŠ SE UKÁZAT V CENTRU 
MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC?

JESTLI ANO, PŘIHLAS SE NA
INFO@SVATEKHUDBY.EU

18. - 21. 6.



SVĚTOVÝ SVÁTEK HUDBY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 2021

VÝZVA K ÚČASTI

Vážené muzikantky, 

vážení muzikanti, profesionálové i amatéři, kapelo, hudební nadšenče,

Rádi bychom přizvali všechny motivované a inspirované skupiny či jednotlivce k účasti na celosvětovém 
svátku hudby, ke kterému se připojujeme pořádanou hudební akcí ve dnech 18. - 21. června 2021 
v Českých Budějovicích. Pojďte s námi oslavit hudební umění. Na 18. - 21. června jsme pro vás připravili 
7 improvizovaných hudebních míst v ulicích v centru Českých Budějovic, na kterých bychom vás, 
muzikanty, rádi představili veřejnosti.

Svátek hudby je pořádán v mnoha zemích od roku 1982. Jsou podporovány hudební akce na náměstích
a v ulicích měst. Umělci hrají bez nároku na honorář. Jak se k akci připojit v jižních Čechách? Pokud Vám
vyhovují následující podmínky, zašlete nám potřebné informace k výběru nejpozději do 20. května 2021 
na email info@svatekhudby.eu.

PODMÍNKY A PŘIHLÁŠKA

Hudební žánr: neomezený
Délka vystoupení: 20 – 45 min
Termín: 18. – 21. 6. 2021
Místo: 7 vybraných míst v centru Českých Budějovic
Přihlášení je možné do 20. 5. 2021.
Muzikanti vystupují bez nároku na honorář a jsou vybráni na základě přihlášení.

JAK ZASLAT PŘIHLÁŠKU?

Zašlete nám e-mail na info@svatekhudby.eu a nezapomeňte uvést:

1. název kapely, jména účinkujících

2. hudební žánr

3. nástrojové obsazení

4. délku vystoupení

5. preferovaný den vystoupení

6. krátké představení spolu s hudební ukázkou. Nemusí jít o záznam vysoké kvality, nejlépe 
odkaz na youtube.com.

7. fotografii společně se souhlasem s použitím v rámci propagace akce

POŘADATELÉ

MgA. Josef Korda, info@svatekhudby.eu
Alliance Française Jižní Čechy, jiznicechy@alliancefrancaise.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA, 28. 4. 2021

Začátkem léta České Budějovice ožijí hudbou! Různé hudební žánry, známé i méně známé písně 
a interpreti, venkovní prostory historického města a dlouho očekávaná zábava. Všechny tyto prožitky 
chce zajistit kulturní akce nazvaná „Světový svátek hudby“ jako součást události, která se slaví 
po celém světě od roku 1982 pod názvem Fête de la Musique vždy 21.  června. Pořadatelé 
jihočeského svátku hledají zájemce k účasti na programu!

Pořadatelé akce, Josef Korda spolu s Alliance Française Jižní Čechy v Českých Budějovicích, připravují 
na  den letního slunovratu, 21.  června 2021, hudební vystoupení v  centru Českých Budějovic. 
Program však začne již v pátek 18. 6. a pokračovat bude přes víkend až do pondělí. „Na všechny tyto dny 
hledáme muzikanty, hudební soubory, kapely. Program celé akce bude upřesněn začátkem června. 
Nyní máme připraveno sedm míst v centru města, na kterých chceme dát prostor muzikantům, kteří 
se nám na tuto výzvu přihlásí. Těšíme se na známé i nové tváře jihočeské hudební scény.“ dodává Josef 
Korda, který je spolu Alliance Française Jižní Čechy pořadatelem akce. Na akci budou dodržena veškerá 
aktuální hygienická opatření. Akce se bude konat pouze za předpokladu, bude-li možné dodržet všechna 
protiepidemiologická pravidla.

Aktuální informace o výzvě a akci samotné naleznou zájemci na :

Výzva a podmínky přihlášení jsou ke stažení na internetových stránkách Alliance Française Jižní Čechy 
www.alliancefrancaise.cz/jiznicechy/-Svatek-hudby-

Pokud máte zájem vystoupit zašlete email na info@svatekhudby.eu!

MgA. Josef Korda
info@svatekhudby.eu
Tel.: 777 212 618

Alliance Française, Jižní Čechy
jiznicechy@alliancefrancaise.cz
Tel.: 386 352 449
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