OZ Vráble v Európe a Europe Direct Nitra na 3. Ročník festivalu FAMILAR 2015.
KDE - Mašekov Mlyn (Vráble časť Horný Ohaj),
KEDY - 04.07.2015
O KOĽKEJ - od 15:00 do 02:00
VSTUPNÉ - predpredaj Čajovňa U Rebeky: 8 €, na mieste: 10 €
Prijmite naše pozvanie a užite si unikátny festival v krásnom prostredí zo svojou rodinou,
priateľmi a kamarátmi.
Familiar je malý zvukomalebný festival, ktorý už 3 rok organizuje občianske združenie
Vráble v Európe – nezisková organizácia a Europe Direct Nitra.
Aj tento rok si dal za úlohu pripraviť deň nasýtený kultúrou nielen pre mladých, ale aj rodiny
s deťmi. Lúka pri rodinnej farme Mašekov mlyn neďaleko mesta Vráble je miestom oddychu
a zábavy na ktorom sa festival uskutoční aj tento rok. Ani tretí ročník sa podobným akciám s
dlhšou tradíciou nesnaží konkurovať veľkosťou ani zvučnými menami. Prinajmenšom sa im
však bude snažiť vyrovnať bezchybne zvládnutou organizáciou a nákazlivo priateľskou
atmosférou. Hudobné pódium ponúkne pestrú zmes štýlov –od šanzónu, rock and roll,
indiepop, drum and bass až po hip-hop. Chystá sa veľa sprievodných akcií od výtvarných
workshopov, divadlá až po prednášky.
3. ročník festivalu Familiar 2015 sa bude konať 04.07.na otvorenej lúke na Mašekovom
mlyne pri Hornom Ohaji časť mesta Vráble vystúpi množstvo kapiel bez žánrového
obmedzenia. Hlavným hosťom festivalu sú : hiphopový Vec & DJ Škrupo, indie popový Bad
Karma Boy, transcontinetal Groove, dub, reggae, hip Hop - Gonsofus, Drum and basový
Trilo, výborný dixieland v podaní E.G.O. Group a mnoho ďalších......
Sprievodné akcie počas celého trvania festivalu
- výtvarné workshopy pre deti i dospelých,
- - rozhovory a prezentácie rozvojových organizácií
- výstava fotografií Rozvojovej pomoci SR
- premietanie filmov z festivalu JEDEN SVET
- prezentácia kampane ŽI FÉR:
- divadelné predstavenie pre deti
- výstava fotografií festival familiar 2014, atrakcie pre deti
- prehliadka Mašekovho mlynu, manuálna medicína

Vystúpia :
1.

E.G.O. Group

15:00 – 15:45

2

Kanapa

16:15 – 17:00

3.

Banda Americano

17:30 – 18:15

4.

Bad Karma Boy

18:45 – 19:45

5.

Januárové prekvapenie

20:30 – 21:30

6.

Gonsofus

21:45 – 22:30

7.

Vec & Škrupo

23:00 – 24:00

8.

TRILO

00:30 – 02:00

Vstupenky na festival si môžete zakúpiť v predpredaji za cenu 8 €. Na mieste budú vstupenky
k dispozícií za 10 €. Festival je obmedzený pre 300 návštevníkov kvôli jeho kapacite a
bezpečnosti, preto Vám odporúčame zabezpečiť si vstupenku na túto unikátnu akciu čím skôr.
Tešíme sa na Vašu účasť.

