FESTIVAL NÁPLAVKA K SVĚTU SE PO ROCE OPĚT VRACÍ NA MŽI
[23.7. ‐ 28.8.2021]

Po mimořádném ročníku 2020, kdy se festival spjatý s plzeňskými řekami přesunul z centra
na Slovany, se opět vracíme do centrálního obvodu. Oblíbená lokalita na řece Mži opět
ožije v průběhu července a srpna.

Loňský ročník byl díky nepříznivé epidemiologické situaci posunutý a o polovinu kratší,
a proto jsme v letošním roce na podobnou situaci byli připraveni. Původně jsme doufali
v tradiční termín na začátku léta, ale s ohledem na odpovědnost nejen za průběh festivalu,
ale také za zdraví účinkujících a návštěvníků, jsme se rozhodli festival opět uspořádat
v průběhu letních prázdnin, tentokrát ovšem v plném rozsahu.
„Ještě v březnu jsme doufali, že stihneme festival zahájit na konci května, ale s nelepšící se
situací jsme na začátku dubna rozhodli vše posunout a doladit vše v klidu a beze spěchu,
abychom Plzeňanům zpříjemnili prázdniny pestrým programem se vším všudy.“, říká Timo
Daneš, který letos převzal otěže vedení festivalu.
Jako každý rok se můžete těšit na řadu koncertů, oblíbené tančírny, večery se slam poetry,
jógu, filmy a tematické přednášky, a samozřejmě také workshopy nového cirkusu. Zahájení
festivalu se ponese nejen v duchu hudby, na programu je také gastro festival. Kromě toho
nás čekají také netradiční akce, jako je Skautský bál, poetické divadlo, nebo komunitní
večeře.
Dlouhodobým cílem festivalu je vybudování nových míst kolem plzeňských řek, a proto se
snažíme každý rok zařadit něco nového. „Letos přidáváme skautský ples, který se běžně koná
v budově, a díky době jsme se rozhodli pro změnu a se skauty uděláme celý ples u vody.
Nebude chybět hudba ani tanec, akce bude samozřejmě otevřená pro veřejnost.“
Všechny akce jsou zdarma a naším cílem je lokalitu oživit tak, aby se tu některé aktivity
zachovaly natrvalo, jako se to podařilo na Radbuze.
Program festivalu bude od 1. července na webu náplavka.ksvetu.cz, poté postupně také
na Facebooku a Instagramu.
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