Mohelnický FolkFest je vyprodaný, o vítězi Ceny Nadace ČEZ rozhodnou diváci
Napsal uživatel Vladislav Sobol
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Poslední prázdninový víkend zavítá do Mohelnice tisícovka příznivců folkové, country a
trampské hudby z celé republiky – v útulném areálu v Městských sadech si vychutnají písničky
Kamelotu
,
Druhé trávy
,
Nezmarů
,
Žalmana
i mnoha dalších kapel na prvním ročníku festivalu
Mohelnický FolkFest
. Ten nahradí legendární Mohelnický dostavník, který loňským 44.ročníkem ukončil dlouholetou
tradici. Pořadatelé nového festivalu z kapely
Madalen
se hlásí k tradici Dostavníku a zároveň představili několik novinek, například udělení
Ceny Nadace ČEZ
pro kapelu, která si získá největší přízeň publika.

Týden před zahájením festivalu pořadatelé hlásí: „Máme vyprodáno! Vstupenky zmizely dříve,
než jsme očekávali. To je pro nás velká úleva, v dnešní době ovlivněné koronavirem jsme si
nebyli jistí, jestli budou mít lidé odvahu přijet. Vstupné je pro nás důležitý zdroj pro pokrytí
nákladů. Sponzoři se dnes shánějí obtížněji než dříve,“
řekl Jan Štaigl a dodal, že hlavními partnery festivalu jsou město Mohelnice, Olomoucký kraj,
zábřežská firma ZJP, pivovar Holba a Skupina ČEZ, která se bude podílet také na programu
akce.
Jedním z vrcholů festivalu bude v sobotu večer předání
Ceny Nadace ČEZ
kapele, o které rozhodnou diváci. O cenu budou usilovat kapely
Iris & Kross
(Praha),
The Addams Sisters
(Moravičany),
Vodníci
(Mohelnice), písničkáři
René Matlášek
(Ostrava) nebo
Samuel Rychtár
(Brno). Více na
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www.folk-fest.cz
„V Mohelnici máme výtopnu, která zásobuje teplem většinu obyvatel města, provozujeme tady i
kogenerační jednotku. V nedalekém Zábřehu sídlí callcentrum ČEZ Distribuce a v Loučné nad
Desnou provozujeme přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Takže jsme rádi, že jsme
jako dobří sousedé pomohli na svět novému festivalu, který naváže na tradici legendárního
Mohelnického dostavníku, nabídne spoustu hvězd a zároveň dá šanci mladým kapelám,“
řekl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.
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