Tisková zpráva

20. Rocková Lipnice startuje!
Lipnice nad Sázavou, 12. 7. 2013 – Už dnes večer startuje jubilejní dvacátý ročník festivalu
Rocková Lipnice. Oslava kulatých narozenin bude dvoudenní, předpověď slibuje ideální
počasí a pro návštěvníky je kromě bohatého programu připravené i překvapení. Sobotní
oslavenci navíc získají vstupenku ZDARMA!
V pátek je od 19 hodin připravený Večírek pro nedočkavé. „Návštěvníci se mohou těšit na
rockotéku, živou kapelu a možná dojde i na promítání historických snímků festivalové
Lipnice,“ popisuje páteční program organizátor Václav Duben. V provozu už samozřejmě
budou i stánky s občerstvením nebo stanové městečko. Podle předpovědi má být navíc
polojasno a okolo 18°C, ideální počasí na festivalový víkend.
Hlavní program vypukne v sobotu, areál se otevře už v deset hodin dopoledne. První kapela –
Žralok ve zdi vystoupí ve třináct hodin. Po ní zahraje Soustrast a Premier. V 16.30 se
divákům představí Mňága a Žďorp, která na Rockové Lipnici není nováčkem. Následovat
bude vystoupení dalších kapel, které jsou rovněž festivalu věrné. Rockový nářez předvede
Doga a Krucipüsk. Ve 21 hodin potěší všechny fanynky věčně dobře naladěný Jiří Mácháček
s kapelou MIG 21, kterého na pódiu vystřídá Aneta Langerová. Ta se na Rockové Lipnici
poprvé představila v roce 2005 krátce po svém vítězství v první sérii Superstar. O půlnoci je
pro všechny návštěvníky připravené překvapení a definitivní tečku za dvacátým ročníkem
udělá kapela Škwor.
Za vstupenky na místě zaplatí návštěvníci 450 Kč, vozíčkáři, děti do 160 cm a obyvatelé
Lipnice nad Sázavou mohou u vstupu uplatnit slevu. „A jelikož slavíme kulaté narozeniny,
připravili jsme dárek pro všechny oslavence. Všichni kdo v sobotu 13. července rovněž slaví
narozeniny, získají vstup na festival úplně zdarma. Komu navíc bude stejně jako festivalu,
tedy 20 let, získá ke vstupence ještě tričko a občerstvení,“ doplňuje Duben.
Po celou dobu festivalu bude pro návštěvníky zdarma k dispozici Wi-Fi připojení, platit se
nebude ani za parkování a stanové městečko.
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PROGRAM
Pátek
19:00 Večírek pro nedočkavé

Sobota
10:00 Otevření areálu
13.00 – 13.40 ŽRALOK VE ZDI
14.00 – 14.40 SOUSTRAST
15.00 – 16.00 PREMIER
16.30 – 17.30 MŇÁGA A ŽĎORP
18.00 – 19.00 DOGA
19.30 – 20.30 KRUCIPÜSK
21.00 – 22.00 MIG 21
22.30 – 23.30 ANETA LANGEROVÁ
23.50 PŘEKVAPENÍ
24.00 – 01.00 ŠKWOR

Kontakty:
Václav Duben

Ondřej Rázl

spolupořadatel

mediální zastoupení

+420 608 711 656

+420 608 646 658
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