FANOUŠCI SOUNDTRACKU
ANI LETOS NEPŘIJDOU O SVŮJ OBLÍBENÝ FESTIVAL
Milovníci filmové hudby rozhodně o nic nepřijdou ani letos – poslední prázdninový víkend
proběhne v Poděbradech další ročník stále oblíbenějšího SOUNDTRACK festivalu, byť
v částečně upravené podobě tak, jak to budou umožňovat aktuální omezení pořádání
kulturních akcí.
„Vyčkávali jsme a doufali do poslední chvíle, že program SOUNDTRACK festivalu 2020
proběhne tak, jak jsme ho téměř rok plánovali a připravovali. Vzhledem k aktuálním omezením
spojených s covidem – 19 by nemohl hlavní program festivalu proběhnout v naší unikátní
koncertní hale tak bez zásadních změn, a tak jsme se definitivně rozhodli, že program 2020,
přesuneme 1:1 na rok 2021. Každopádně ale jedeme dál“, říká Michal Dvořák, ředitel
festivalu.
V původní termínu 27-30/08/2020 proběhne v částečně omezeném režimu „SOUNDTRACK –
Jedeme dál!“. Za podpory Města Poděbrady vzniká originální program korespondující
s dlouhodobou dramaturgickou koncepcí festivalu, který bude pro všechny zdarma.
Návštěvníci se mohou těšit na tři dny a tři noci plné hudby, filmových a multimediálních
projekcí. Vrcholem sobotního večera bude uvedení profilového koncertu Ondřeje Soukupa.
V rámci „The Best of SOUNDTRACK“ zazní z hlavní scény u Zámku v podání Filharmonie Hradec
Králové suity z jeho nejslavnějších titulů - Tmavomodrý svět, Kolja, Vratné lahve, Nejasná
zpráva o konci světa, Requiem pro panenku, Akumulátor 1 a další.
„Před dvěma lety jsem si koncert sám uváděl a troufám si říct, že to byl neskutečný zážitek
s nepopsatelnou atmosférou. Letos koncertem provázet nebudu, protože si ho chci užít
z pozice diváka. Jsem nesmírné rád, že v rámci letošního SOUNDTRACK festivalu můžeme večer
zopakovat, ba dokonce ho ještě o kousek vylepšit, a podělit se o něj i s dalšími fanoušky filmové
hudby,“ říká hudební skladatel Ondřej Soukup.
Živá hudba bude doplněna o velkoformátové projekce ukázek filmů na stěny Zámku. Diváci si
tak koncert nejlépe vychutnají z louky u Jezera a z mostu přes Labe.
„Pro nikoho z nás nebylo letošní jaro jednoduché, pandemie koronaviru se dotkla nás všech.
Letošním „SOUNDTRACK festivalem – Jedeme dál!“ chceme poděkovat všem, kteří bojovali
v první linii i těm, kteří respektovali nastalou situaci a neházeli flintu do žita. Díky všem za jejich
obětavost a našim fanouškům za pochopení a trpělivost. Pro všechny návštěvníky festivalu
i obyvatele města připravujeme také velkolepé multimediální překvapení, které zveřejníme
v nejbližších dnech“, dodává Michal Dvořák.

Vstupenky a celofestivalové Golden Passy zakoupené na původní SOUNDTRACK program jsou
platné i pro ročník 2021. Na www.ticketlive.cz/cs/change si je držitelé mohou vyměnit za
vstupenky s aktuálními daty koncertů.
Informace o dalších krocích a jednotlivých bodech programu budou postupně zveřejňovány
na webu www.sndtrck.cz a sociálních sítích festivalu.

Již popáté proběhne v Poděbradech 27-30/08/2020 SOUNDTRACK festival, tentokrát
s podtitulem – „Jedeme dál!“. „SOUNDTRACK – Jedeme dál!“ proběhne v omezeném režimu,
podle aktuálních omezení pořádání kulturních akcí.
Program akce bude pro všechny návštěvníky zdarma.
Původní program letošního festivalu se přesouvá o rok, na termín 26-29/08/2021.
26/08 Miro Žbirka – Symphonic & Film
27/08 Rebelové – písničkový retro film poprvé živě
28/08 Hvězdy Stardance aneb Když hrdinové tančí – v originálních choreografiích Jana
Ondera
28/08 Skyfall in Concert – James Bond na velkém plátně a se symfoňákem
29/08 Lotrando a Zubejda – písničkový soundtrack živě s filmovou projekcí
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