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Hradby u Neptuna ožijí v létě festivalovou 
atmosférou

Multižánrový festival  Hudební léto na hradbách
chystají  na  letošní  prázdniny  v rámci  oslav  kulatého
výroční  města  Kulturní  a  informační  služby  města
Přerova společně s Nadačním fondem Blues nad Bečvou
a  ve  spolupráci  s  dalšími  partnery.  Nábřeží
nad  Spálencem  rozezní  téměř  každý  úterní  večer
od  konce  června  až  do  začátku  září  pestrá  škála
hudebních žánrů v podání zahraničních nebo tuzemských
kapel.

Návštěvníci se mohou těšit na opravdu výjimečné
produkce.  Na své si  přijdou příznivci  nepřeberné škály
žánrů - dojde na  blues, funky, rock,  reggae  až po jazz,
rock and roll či po elektronicu.

V úterý 28. června odstartuje celou sérii koncertů
nedávno čerstvý člen bluesové síně slávy v New Yorku
Chris  Bergson  z  USA se  svým bandem.  O  dva  a  půl
měsíce později, 8. září, Hudební léto na hradbách  uzavře
kytarista a zpěvák Will Johns z Velké Británie.

V  rámci  Hudebního  léta  na  hradbách
budou simultánně  probíhat i další doprovodné akce, jako
například výstavy s hudební tematikou v městské galerii. 

Vstup  na  koncerty  prvního  ročníku  Hudebního
léta na hradbách bude zdarma. 

Daruj krev s hudebními úterky na hradbách

Podpořit  dárcovství  krve má za cíl  výzva všem
Přerovanům, kteří mohou po celé léto darovat krev každé
úterní  ráno v přerovské  nemocnici.  Večer  před  každým
koncertem  na  hradbách  budou  jmenovitě  představeni
a zařazeni do slosování o hodnotnou publikaci.  Všichni
prvodárci  navíc  obdrží  vstupenku  na  některé  podzimní
představení  do  Městského  domu  pro  dvě  osoby  dle
vlastního výběru.

 „Akci s výstižným podtitulem Ráno krev a večer
zpěv velice vítáme, protože se nám nedostává potřebného
počtu  prvodárců.  Budeme  vděčni,  když  popularizace
dárcovství spojeného s hudebními a zároveň odběrovými
úterky přivede na naše oddělení nové dárce,“ komentoval
aktivitu  Štefan  Repovský,  primář  Hematologicko  –
transfúzního oddělení Nemocnice Přerov.  
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