13. ročník
20. – 27. 7. 2019
Země Keltů, Nasavrky
Festival Lughnasad je za rohem!
Za méně než dva týdny vypukne v Zemi Keltů v Nasavrkách největší akce roku – 13. ročník Mezinárodního
festivalu keltské kultury Lughnasad. Letos poprvé se návštěvníci mohou těšit na celotýdenní nabitý
program. Téma letošního ročníku festivalu je „Čas králů a otroků“
„Letos jsme poprvé připravili zcela nový koncept festivalu,“ říká Anna Frantalová ze spolku Boii. „V době
Keltů představoval Lughnasad jeden z nejvýznamnějších svátků vůbec, oslavy trvaly celý týden a byly velmi
pestré. Proto jsme se i my rozhodli akci výrazně rozšířit a zprostředkovat tak návštěvníkům ještě více zážitků,“
dodává.
Týdenní program je určený zejména rodinám s dětmi:
•
•

SKLIZEŇ ZAČALA - v sobotu 20. 7. proběhne tradiční sklizeň obilí, výroba slaměné bohyně a večerní
rituál.
MĚSTO OŽÍVÁ - od pondělí 21. 7. do pátku 26. 7. se postupně představí mistři řemeslníci – návštěvníci
uvidí kovářskou dílnu, kovolitce, pekaře, hrnčíře, dráteníky a mnoho dalších. Pestrý program doplní
také hry a soutěže pro malé i velké, živá zvířata a související doprovodné aktivity. Každý večer pak
proběhne duchovní rituál.

Celé oslavy pak vyvrcholí v pátek a v sobotu (nejen) hudebním festivalem. Země Keltů se promění v jeden
velký starověký svět.
Součástí nabitého programu jsou
•
•
•
•
•
•

ukázky ze života Keltů, Římanů a dalších historických národů
workshopy
ukázky i oblíbená výuka irských tanců
přednášky předních českých archeologů
fireshow
a mnoho dalšího.

Odvážnější festivaloví návštěvníci se dokonce budou moci na vlastní kůži stát součástí keltského života a
zapojit se do některých aktivit!
Zlatý hřeb programu tvoří dva celovečerní koncerty toho nejlepšího ze zahraniční i české scény. Představí
se kapely
•
•
•
•
•

Orthodox Celts (Srbsko)
Percival (Polsko)
ROC´HANN (Slovensko)
Happy To Meet (ČR)
Vintage Wine (ČR) a další.

Předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny probíhá do 17. 7. 2019. Více na www.lughnasad.cz.
Anna Frantalová, Boii, z.s. (tel. 731 202 981)
O festivalu
Lughnasad v Nasavrkách je nezisková akce, kterou již od roku 2005 pořádá spolek Boii, z.s. Celý festival je
organizován mladými dobrovolníky a veškeré příjmy ze vstupného jsou určeny na pokrytí nákladů a na činnost
neziskové organizace. Program festivalu tradičně přináší nejen zábavu, ale také poznání. Cílem Lughansadu
je uchování a prezentace keltských kořenů jakožto důležité součásti našeho kulturního dědictví.

