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Festival	Praha	Žije	Hudbou	oživí	na	tři	dny	

veřejný	prostor	města	
Druhý	ročník	pouličního	festivalu	nabídne	od	8.	do	10.	června	přes	200	

umělců	na	50	místech	Prahy	

Multižánrový	festival	Praha	Žije	Hudbou,	jehož	první	ročník	loni	v	květnu	navštívilo	30	tisíc	
lidí,	 připravuje	 na	 druhý	 červnový	 týden	 nabitý	 program.	 Od	 čtvrtka	 8.	 do	 soboty	 10.	
června	 2017	 se	 na	 5ti	 hudebních	 pódiích,	 samostatné	 divadelní	 scéně	 a	 více	 než	 40ti	
buskerpointech	 představí	 na	 200	 umělců.	 Mezi	 hlavními	 hvězdami	 jsou	 Tomáš	 Klus,	
Vladimír	Merta	 či	 Xavier	 Baumaxa.	 Výrazně	 bude	 rozšířen	 i	 divadelní	 program,	 kterému	
dominují	 soubory	 jako	 Cirk	 la	 Putyka,	 Bratři	 v	tricku,	 Petr	 Nikl	 či	 Long	 Vehicle	
Circus.	„Festival	 jsme	 pro	 letošek	 rozšířili	 na	 tři	 dny.	 Slavnostní	 zahájení	 proběhne	 ve	
čtvrtek	8.	června	v	19	hodin	na	piazzettě	Národního	divadla.	Na	programu	je	premiéra	hry	
Zakázaná	 symfonie,	 dále	 akrobatický	 projekt	 SLACK	 SHOW	a	 vše	 vyvrcholí	 průvodem	 za	
busking	 ulicemi	 města.	 Aby	 Praha	 pořádně	 ožila,	 tak	 budeme	 celý	 pátek	 a	 sobotu	
pokračovat	 nabitým	 programem,	 který	 zakončí	 sobotní	 afterparty	 v	šesti	 pražských	
klubech,“	říká	ředitel	festivalu	Jan	Gregar.	Více	informací	na	www.prahazijehudbou.cz.	
	
3	dny,	200	umělců,	6	hlavních	scén,	40	buskerpointů	
Dokázat,	 že	 umění	 do	ulic	 Prahy	patří,	 se	 letos	 opět	 rozhodlo	 více	 něž	 200	hudebníků,	 tanečníků	 i	
divadelníků	z	řad	profesionálů	i	amatérů.	Festival	Praha	Žije	Hudbou	odstartuje	ve	čtvrtek	8.	června	
2017	 v	19	 hodin	 na	 piazzettě	 Národního	 divadla	 premiérou	 hry	 Zakázaná	 symfonie	 (režie:	 Ivo	
Sedláček),	 performancí	 projektu	 SLACK	 SHOW	 a	 velkolepým	 průvodem	 za	 busking	 se	 souborem	
Amanitas	Fire.	Na	náměstí	Jiřího	z	Poděbrad,	Karlově	náměstí,	Jungmannově	náměstí,	na	Klárově		a	v	
Kampusu	Dejvice	vyrostou	v	pátek	a	v	sobotu	pódia,	kde	se	odehraje	to	nejzajímavější	z	festivalového	
programu.	 Mezi	 hlavními	 hvězdami	 jsou	 Tomáš	 Klus,	 Vladimír	 Merta,	 Xavier	 Baumaxa,	 Imodium,	
Houpací	Koně,	Jakub	Ondra,	Ondřej	Pivec	či	Circus	Brothers.	Žánrový	program	představí	na	náměstí	
Jiřího	 z	 Poděbrad	 také	 Full	 Moon	 Forum	 –	 platforma	 časopisu	 Full	 Moon.	 Doprovodný	 program	
nabídne	 také	 (A)void	Floating	Gallery,	kde	budou	hrát	DJs	po	celý	pátek	a	 sobotu	přímo	na	palubě	
lodi.	 V	centru	města	 se	 kromě	pódií	 objeví	 přes	 40	 tzv.	 buskerpointů,	 kde	budou	probíhat	pouliční	
vystoupení.	 Výrazně	 bude	 rozšířen	 i	 divadelní	 program,	 který	 bude	mít	 vlastní	 scénu	 na	 piazzettě	
Národního	divadla	a	nabídne	mimo	jiné	loutková	a	novocirkusová	vystoupení,	slam	poetry	a	autorská	
čtení.	Nabitý	 dvoudenní	 festivalový	 program	 završí	 v	 sobotu	 afterparty	 v	šesti	 pražských	 klubech	 –	
Chapeau	Rouge,	Jazz	Dock,	Palác	Akropolis,	Klubovna,	Nákladovém	nádraží	Žižkov	a	Napa	Bar.	
Návštěvníkům	festivalu	bude	k	dispozici	také	aplikace	s	programem	a	lokacemi,	kterou	si	budou	moci	
zdarma	stáhnout	pro	Android	a	iOS.		
	

Snaha	o	změnu	vyhlášky	pokračuje	i	v	dalším	roce	
Vyhláška,	 která	 	 vešla	 v	platnost	 v	 březnu	 2016,	 výrazným	 způsobem	 omezuje	 pouliční	 umění	 a	



obsahuje	množství	nerozumných	požadavků	a	nejasností.	Organizátoři	festivalu	Praha	Žije	Hudbou	již	
více	než	rok	bojují	 za	 její	 smysluplnou	úpravu.	Usilují	o	oživení	veřejného	prostoru	a	 jeho	přiblížení	
obyvatelům	 Prahy.	 Kromě	 samotného	 festivalu	 proběhne	 ve	 spolupráci	 s	 IPR	 série	 přednášek,	
panelových	diskuzí	a	workshopů	týkající	se	problematiky	veřejného	prostoru	-	Probuď	město.	Snahu	
festivalu,	 pouličních	umělců	a	 veřejnosti	 podpořila	 také	Nadace	Via,	 jež	podporuje	 aktivní	 zapojení	
občanů	a	občanek	do	veřejného	života.	
	
Zapojte	se	a	staňte	se	součástí	festivalu	
Festival	 dává	 příležitost	 amatérským	 umělcům	 vystoupit	 společně	 s	 velkými	 jmény	 české	 scény	 a	
podpořit	 tak	 úroveň	 pouličního	 umění.	 Stačí	 se	 pouze	 zaregistrovat	 pomocí	 online	 formuláře	 na	
webových	stránkách	akce.	Organizátoři	vyberou	z	přihlášených	projektů	ty	nejzajímavější	a	zařadí	 je	
do	programu.	Zájemci	se	mohou	zapojit	 i	do	příprav	festivalu	a	stát	se	dobrovolníky	v	organizačním	
týmu.	Více	informací	k	nalezení	na	www.prahazijehudbou.cz/zapojse/.	
	

Hlavní	partneři:	
Magistrát	hlavního	města	Prahy,	Pražské	služby,	Prezident 21	

	

Partneři:	
Státní	fond	kultury	ČR,	Quadrio,	kytary.cz,	Březňák,	Praha	2,	Praha	3,	Praha	6	

	

Záštity:		
Radní	pro	kulturu	MHMP	Jan	Wolf,	Radní	pro	kulturu	MČ	PRAHA	2	Jaroslav	Šolc,	Radní	MČ	PRAHA	3	
David	Gregor	

	

Hlavní	mediální	partneři:	
Prima	Cool,	Full	Moon	Magazine,	Radio	1	
	

Mediální	partneři:	
Radio	Wave,	Český	rozhlas	Vltava,	expats.cz,	musicweb.cz		
	

Pořadatelem	 festivalu	 Praha	 Žije	 Hudbou	 je	 sdružení	 Nerudný	 Fest.cz,	 jedna	 z	 nejvýznamnějších	
produkcí	 v	Praze,	 která	 stojí	 mimo	 jiné	 za	 mezinárodním	 festivalem	 Mladí	 Ladí	 Jazz,	 open-air	
festivalem	Léto	na	Jungmaňáku,	festivalem	Student	Fest,	Festivalem	Svobody	a	dalšími	projekty.		
	
Podporu	 iniciativě	 organizátorů	 festivalu	 vyjádřilo	 také	 mnoho	 známých	 osobností,	 jako	 například	
Laco	 Déczi,	 Marta	 Kubišová,	 Lenka	 Dusilová,	 David	 Koller,	 Klára	 Vytisková,	 Emma	 Smetana,	 Bára	
Poláková,	En.drů,	Terezie	Kovalová,	Milan	Cais	ze	skupiny	Tata	Bojs	či	Robert	Nebřenský	ze	skupiny	
Vltava.	Více	informací	najdete	na	www.prahazijehudbou.cz	nebo	na	Facebooku	a	Youtube	kanálu.	
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