TISKOVÁ ZPRÁVA

Kateřina Šedá: ŠALINA MUSIC TOUR
Zahájení akce s tiskovou konferencí: středa 24. května 2017 v 9:30 hodin na Meeting Brno Point,
Moravské náměstí
Za účasti:
Kateřina Šedá – autorka projektu
Kateřina Tučková – programová ředitelka festivalu Meeting Brno
Barbora Lukšová – tisková mluvčí Dopravního podniku města Brna
Matěj Hollan – náměstek primátora města Brna pro oblast sociálně
a účinkující hudebníci

kulturní a dopravu

Trvání Šalina Music Tour: středa 24. 5. – čtvrtek 25. 5. 2017
Hudební vystoupení ve středu a čtvrtek v tramvajích 10:00–11:30 / 13:00 –14:30 / 17:00–18:15
Otevřená šalina (hudebníci z široké veřejnosti, kteří se zapojili do akce): 10:00–14:00 / 17:00–19:00
Večerní koncerty na Meeting Brno Pointu denně 19:00–22:00

V rámci festivalu Meeting Brno mohou návštěvníci zažít ojedinělou akci ve veřejném
prostoru – mezinárodně uznávaná výtvarnice Kateřina Šedá jim ve své Šalina Music
Tour umožní přenést se do dob, kdy bylo město Brno významnou obchodní i kulturní
křižovatkou, v níž bok po boku žilo několik kulturních a náboženských skupin. Tehdy v
ulicích města Brna nezněla jen čeština a hantec, nýbrž také němčina, jidiš nebo romština.
Kateřina Šedá proto do Brna pozvala tuzemské i zahraniční interprety vycházející z
nejrůznějších hudebních tradic, kteří budou hrát ku potěše cestujícím na několika
tramvajových linkách a večer pak na společném open-air koncertu na Moravském
náměstí.
V tramvajích vystoupí: Urband / Gogodzy Ganski / Kubíci – Horňácká cimbálová
muzika / De La Negra / Samčo, brat dážďoviek / Květy / Mário Bihári & Adam Pospíšil /
Doreen Kutzke & Therese Marcinkiewicz / Horváthovci (Cimbálová muzika Milana
Horvátha) / Josef Krajčovič / Pressburger Klezmer Band / Julie Anastassiou, Mieze
Medusa & Christian Recklies / Petr Váša / TBeeGirls / Cimbálová muzika Pajtáš /
Inženýr Vladimír / eLiška / Valentýna & David Polhošovi / Dáša Fon Fľaša / Tabasker a
další.

Po tiskové konferenci budou moci zástupci médií v 10:00 vyjet s prvními vystupujícími
hudebníky a zažít atmosféru akce Šalina Music Tour.

Kontakt pro média:
Lucie Faulerová
Mail: salinamusictour@gmail.com
Tel: 737 703 498
www.meetingbrno.cz
www.facebook.com/salinamusictour

Šalina Music Tour se uskutečňuje ve spolupráci festivalu Meeting Brno a Dopravního
podniku města Brna. K jeho realizaci přispěly statutární město Brno, Jihomoravský kraj,
DRFG Nadace, Česko-německý fond budoucnosti, Goethe Institut, Muzeum romské
kultury, České centrum Kyjev a městské části Brno-střed, Brno-sever, Bystrc, Královo
pole, Chrlice, Líšeň.
Mediálním partnerem je časopis ŠALINA.

