
Oslavte čínský nový rok se Songfestem a vyhrajte zájezd do 

Asie 

 
Oslavit příchod roku Ohnivého kohouta, užít si nezapomenutelný večer plný hudby a laskavého 

humoru a nádavkem ještě možnost vyhrát zájezd do Asie – to čeká na návštěvníky festivalu 

Songfest.cz, který mezi 26. lednem a 11. únorem zamíří do  deseti českých a moravských měst.  

 

Žánrová pestrost, kulturní rozmanitost, jedinečný okamžik, kdy se Východ setkává se Západem – 

nejen to nabízí tradiční festival Songfest.cz. A festival letos nabízí skutečně blízké setkání 

s Východní kulturou. Ve spolupráci s China Tours připravili soutěž pro všechny návštěvníky 

Songfestu. Stačí na jednom z festivalových koncertů odevzdat vyplněný anketní lístek a pak si již 

jen držet palce. Finální losování proběhne za závěrečném koncertu v pražském paláci Akropolis 11. 

února. 

 

Songfest.cz odstartuje ve čtvrtek 26. ledna v Příboře, dále bude pokračovat do olomouckého 

Divadla na Šantovce, brněnského Buranteatr a Znojemské Besedy. Druhý víkend Songfestu začne 2. 

února v Divadle Drak v Hradci Králové Malé, další den zavítá do písecké Sladovny a následně do 

Městského divadla v Českém Krumlově. Závěrečný víkend se poprvé představí v Eurocentru 

v Jablonci nad Nisou, poté zamíří do plzeňského Nového Divadla J.K. Tyla a 11. února vyvrcholí v 

Praze v Paláci Akropolis. Vstupenky je možné zakoupit na pokladnách festivalových scén, ceny se 

pohybují v přívětivém rozmezí od 220 do 250 Kč. Kompletní program jednotlivých festivalových 

scén na www.songfest.cz.  

 

Songfest každoročně servíruje divákům bez rozdílu věku jedinečný koktejl koncertů a doprovodných 

akcí, jejichž společným jmenovatelem je vítání nového roku podle luno-solárně jupiterského čínského 

kalendáře. Programem provede diváky vždy některý z trojice charismatických moderátorů: Jaroslav 

Dušek, Jan Budař či Martin Zbrožek.  

 

Každý večer festivalu je jedinečný a neopakovatelný. Feng-yűn Song se svým jazzovým triem Trio PUO 

představí tradiční písně Číny, Tibetské náhorní plošiny a sibiřských národů v originální jazzové a 

šansonové úpravě, Martin Zbrožek rozezní své housle, Vladimír Václavek zazpívá a zahraje na kytaru a 

virtuózní hráč Charisu ze stepi zahraje na tradiční mongolský nástroj morin quur. Diváci se dále 

mohou těšit například na prastarou legendu o hořícím peří v podání Sacra Circus, původní indonéské 

tance v podání souboru Kintari, orchestr Didgeridoo Ondřeje Smejkala nebo akustické trio Dereva. 

 

Pestrý večerní program ale není zdaleka to jediné, co festival pro návštěvníky chystá. V každém 

z měst se ještě před začátkem hlavního koncertu, úderem 16 hodiny, zdarma otevře tzv. Pavilon her, 

který dětem i dospělým nabídne zábavu plnou kreativity i relaxace. 

 

 

 

http://www.songfest.cz/

