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Nymburské posvícení je vrcholem nymburského kulturního roku. Je to také
čas oslavy. Od původního významu posvícení zůstala oslava - v ulicích města,
mezi lidmi, je to čas setkávání se, zábavy a kultury. Nymburské posvícení,
které se koná ruku v ruce s tradičním jarmarkem, si klade za cíl být
celoměstským a celodenním multižánrovým festivalem, který si užijete,
na němž se pobavíte a na který Vám zůstanou příjemné vzpomínky. „Chtěli
bychom, aby si návštěvník vybral sám, jakým způsobem si akci užije. Rádi
bychom také, aby akce, která má festivalovou formu, byla skutečnou pastvou
pro všechny smysly,“ nastiňuje cíle tradiční slavnosti ředitelka Nymburského
kulturního centra Iveta Zenklová.
Stejně jako loni, také letos je dění rozděleno do žánrových sekcí:
hudební, divadelní a výtvarná scéna. „Na dvou scénách spolupracujeme
s dalšími nymburskými subjekty. S divadelní scénou nám pomáhá Pepa
Podolák a Rádio Patriot, výtvarnou scénu zaštiťuje Jan Severa, hudební
spolupraujeme také s nymburskými skauty ze střediska Cefeus, kteří budou
mít na starost doprovodné akce, při nichž se budete smět projet loďkou na
Velkých Valech nebo si vyzkoušet třeba lukostřelbu,“ doplňuje Iveta
Zenklová.
Hudební část, která společně s tradičním jamarkem, který je zaměřen na
řemeslo a místní výrobce, proběhne opět Na rejdišti, dále pak v ulici na
Příkopě a na části Kostelního náměstí a Palackého třídy. Letošními hosty bude
například moravský bard lidové písně Tomáš Kočko a Orchestr, písničkář Ivan
Hlas, mág elektrické kytary Michal Pavlíček s Triem či zpěvačka a skladatelka
Aneta Langerová.
„Je opravdu podivuhodné, v jakou osobnost Aneta na tuzemské hudební
scéně vyrostla. Přestože se nevzdává identity popové zpěvačky, jejíž hlas
dokáže stírat hudební žánry. Doposud aktuální deskou "Na Radosti", která je
sbírkou příběhů o ženách a dívkách, je také jasnou ukázkou, jakou vnitřní sílu
dokáží některé ženy do své tvorby vložit. Od doby, kdy v Nymburce Aneta
vystpoupila naposledy už uběhlo hodně času a myslím, že vystoupení Anety
Langerové bude nejen vrcholem akce, ale i jedním z koncertů roku, „doplňuje
výběr letošní headlinerky Lukáš Kadava z Nymburského kulturního centra.
Organizátoři věří, že si každý na posvícení nalezne to své.
Kompletní info na
www.nkc-nymburk.cz
https://www.facebook.com/events/1639109012797637/?fref=ts

