SOKOLSKÝ STADION

Pátek
17:00 / Otevření areálu
Úderem páté odpolední otevřeme brány Sokolského stadionu. Vstupenky bude možné
zakoupit i na místě.

18:00 - 19:00 / Trocha Klidu
Poprocková kapela ze Šumperka odstartuje svojí energickou show páteční line-up.

20:00 - 21:00 / Kateřina Marie Tichá & Bandjeez
Kateřina Marie Tichá spolu s kapelou Bandjeez vykouzlí nejeden úsměv na tváři. Do
Hodonína zpěvačka přiveze i nejnovější písně z jejího alba Sami.

22:00 - 23:00 / Ewa Farna
Ewu Farnou představovat nemusíme. Ewa v Hodoníně předvede její nadupanou show
spolu s kapelou a novým triem vokalistů.

00:00 - 01:00 / Mydy
Celý večer završí neskutečně energická tancovačka spolu s kapelou Mydy a jejich
elektroswingem. Frontmanka Žofie rozhýbe i absolutní netanečníky.

Sobota
15:00 / Otevření areálu
Sobotní otevření areálu připadá na 15:00. V tuto dobu už pofrčí fun zóna pro malé i
velké a pivní mašina BeerJet už začne čepovat pivko za pivkem.

16:00 - 17:00 / Jaroslav Uhlíř
Všem známý Jaroslav Uhlíř nám všem odpoledne zpříjemní svou hodinou zpěvu v
rockovém podání. Přiveze si s sebou totiž celou kapelu.

18:00 - 19:00 / Marcell
Popová tvorba zpěváka a producenta Marcella už vás určitě nejednou zasáhla. Jeden z
jeho singlů můžete znát například z filmu Přes prsty, kde si zazpíval i s Lucií Bílou.

20:00 - 21:00 / 7krát3
Pokud se o někom v rámci tuzemské hudební scény neustále baví jako o neskutečném
talentu, rozhodně to je 7krát3. R&B, pop, rap a neskutečný feeling. A k tomu všemu

vynikající kapela!

22:00 - 23:00 / Ben Cristovao
Kdysi jedna z hvězd Československé superstar, dneska suverénní umělec s velmi
osobitou hudební tvorbou. Bena doprovodí jeho liveband.

00:00 - 01:00 / Noisy Pots
Noisy Pots svuj styl sami nazývají jako DIY kitchen electro. Originální zvuk tvoří za
použití hrnců, kýblů a dalších „bicích nástrojů“ z kuchyně či garáže v kombinaci s
elektronikou, synthy a vokály. Zkrátka pořádná elektroshow na závěr festivalu!

