Sweetsen fest se po roční odmlce vrací!
Tisková zpráva
Frýdek-Místek, 19. srpna 2021
V pořadí již sedmnáctý ročník proběhne v termínu 9. – 11. září 2021. Hlavní program
festivalu se tradičně bude odehrávat v areálu TJ Slezan ve Frýdku-Místku. „Program festivalu
začíná ve čtvrtek ve Faunaparku divadelní scénou a v hospůdce U Arnošta, kde vystoupí
například Bandjeez s Kateřinou Marií Tichou, což si myslím, že je velký tahák. V dalších dnech
pak pokračuje produkce i na stadionu TJ Slezan, kde bude tradičně Pod Svícnem stage, kde
vystoupí ty nejlepší kapely z Frýdku-Místku a samozřejmě Stoun stage s elektronickou
produkcí." zve na akci nový organizátor akce Kamil Rudolf, který například provozuje
frýdecko-místecký klub STOUN a je ředitelem festivalu Beats for Love.
Koncept festivalu Sweetsen je od svého vzniku postaven na několika jednoduchých
myšlenkách. Mezi účinkujícími jsou jen soubory a osobnosti s vazbou na Frýdek-Místek a
všichni vystupující umělci se vzdávají nároku na honorář. Neméně důležitý je charitativní
podtext festivalu, kdy diváci sice mají tradičně vstup zdarma, ale mohou přispět a také
přispívají v samostatných finančních sbírkách pro místní humanitární organizace.
Sweetsen fest 2019 vynesl v charitativních sbírkách 101.264,- Kč. Konkrétně pro ADRA FrýdekMístek 40.939,- Kč, Charitu Frýdek-Místek 21.607,- Kč a Podané ruce 38.718,- Kč. Od začátku
sbírek a proměny akce v benefici dosáhla vybraná částka v souhrnu již 864.621,- Kč. Pevně
věříme, že tento rok překonáme magickou hranici 1 milion korun, což skrytě naznačuje i nové
logo tohoto ročníku.
Nově můžete přispět již teď online na Hithit a zajistit si předem „charitativní visačku na krk“ s
benefity, které si můžeme dovolit díky podpoře Nadace OKD. Jak na to? Rozhodněte se, jestli
chcete podpořit na HitHit tradiční dobročinné sbírky pro ADRA Frýdek-Místek, Charitu FrýdekMístek a Podané ruce částkou 100 nebo 200 korun. Podle toho si vyberte odměnu. Za stovku
získáte kromě dobrého pocitu navíc „Sweetsen charitativní visačku“ na krk a k tomu jedno pivo
na festivalu zdarma. Za dvě stovky jsme pro vás připravili „V.I.P. charitativní visačku“ s
možností vstupu na festivalovou afterparty s účastí umělců a pořadatelů. Vedle toho je zde
naše Hithit online sbírka samozřejmě pro každého, kdo chce bez nároku na odměnu podpořit
tradiční benefici a třeba nemůže na Sweetsen dorazit. Stačí naklikat libovolný počet
padesátikorun.
Návštěvníci se můžou těšit na tři festivalové dny. Celý festival začne již tradičně ve čtvrtek
9. září, a to na dvou scénách. Jedna scéna bude v hospůdce u Arnošta, kde bude probíhat
hudební program a druhá scéna bude ve frýdecko-místeckém Faunaparku, kde proběhne
divadelní Divadelní večer v klubu D.N.A.
Hlavní část programu pak vypukne v pátek a v sobotu 10. a 11. září na třech scénách v
prostorách frýdeckého stadionu. Areál, který obsáhne hlavní Pod Svícnem stage,
Stoun stage a komorní scénu U Arnošta. Letos nás opět čekají změny například v podobě

nového umístění hlavních pódií, stovek nových míst k sezení ve velkokapacitních stanech i
většího komfortu, pohodlí, technických a organizačních vychytávek pro návštěvníky. Tradiční
součástí bude samozřejmě i bohatý doprovodný dětský program.
Komu pomůže Sweetsen Fest v roce 2021 a kdy můžete přispět?
Charita Frýdek-Místek
veřejná sbírka od čtvrtku 9. září do soboty 11. září 2021, Hudební hospůdka U Arnošta, Frýdek
Více na www.charitafm.cz
Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek
veřejná sbírka v pátek 10. září 2021, areál stadionu, Frýdek
Více na www.adra.cz
Podané ruce
veřejná sbírka v sobotu 11. září 2021, areál stadionu, Frýdek
Více na www.podaneruce.eu

