25. 8. se otevřou brány areálu přírodního koupaliště v Novém Městě pod
Smrkem, kde bude probíhat již čtvrtý ročník zajímavého rockového
festivalu Fryyfest. Pořadatelé mají pro letošní rok seznam skupin takřka
uzavřený, ale fanoušci mají ještě možnost si v hlasování na stránkách
festivalu vybrat tři oblíbené kapely, které si díky jejich hlasům budou
moci zahrát na jednou ze dvou pódií.
Tak jako vždy festival nabídne kromě kvalitní hudební produkce i různé
outdoorové aktivity. Zároveň by měl návštěvníkům poskytnout i místo k
jakémusi odpočinutí a zamyšlení, proto pořadatelé připravili například
stan Jesus Coffe, kde bude zcela zdarma nabízena káva. Členové
občanského sdružení Fryyfest se každým rokem snaží zaměřit na určité
téma až již propagační, či finanční pomocí. V minulých letech to bylo
například téma Bezpečnost dopravy a silničního provozu či pomoc
obětem povodní. Letos se bude jednat o spolupráci s nízkoprahovým
klubem VORAZ, který zastřešuje organizace Maják o. p. s. (
www.majakops.cz). Posláním klubu je pomoc dětem a mladým lidem v
Novém Městě pod Smrkem a jeho okolí, kteří jsou nějakým způsobem
ohrožováni společensky nepřijatelným či rizikovým chováním. Účastí na
festivalu můžete tedy i vy podpořit tento výjimečný projekt.
Stěžejní částí celého Fryyfestu bude samozřejmě hudební program. Ten
bude probíhat na dvou pódiích vybavených profesionální audio světelnou
technikou. Jako zahraniční hosté se zde představí švédská
deathmetalová formace PANTOKRATOR. Ta potěší především příznivce
progresivnějšího pojetí této drsné metalové odnože. V podobném duchu

se představí i křesťanská smečka MALCHUS z Polska. Ti svůj
progresivnější projev obohacují i o nosné melodie a fanoušci se mohou
těšit zejména na živou prezentaci loňského počinu Caput Mundi.
Příznivce česko slovenské scény dozajista potěší vystoupení legendární
skupiny TUBLATANKA, které bude patřit k ozdobám celého festivalu. K
vrcholům budou bezesporu patřit i koncertní představení kapely
KURTIZÁNY Z 25. AVENUE v čele s Tomášem Varteckým či kultovní
streetrockové formace MERLIN, vedené ostříleným zpěvákem Danem
Horynou (ex Vitacit, Pumpa). Desetileté výročí přijedou s fanoušky
oslavit i rockoví IMODIUM. Velice zajímavou muziku slibují i elektroničtí
rockeři LETY MIMO. Zbrusu novým albem The Gates Are Open se
pochlubí jeden z nejtvrdších spolků celého festivalu, ostravská úderka
NAHUM. Naopak na pohodovější rockovou strunu zabrnkají SILENT
SESSION, BY FAITH a TEAM 4D. S o něco říznějším rock/metalem se
představí tepličtí HLAHOL, kteří mají od loňska na kontě nové album
Sveřepina. V rytmu skočného hardcoru zahrají RUN AWAY MY SON a
line up doplní i crossoveroví RAIN.
Je vidět, že se fanoušci mají nač těšit. Jak ale bylo uvedeno výše,
seznam interpretů ještě není zcela uzavřen a šanci na svou festivalovou
účast mají ještě další tři interpreti, kteří obdrží nejvíce hlasů v anketě na
stránkách Fryyfestu. Pro více informací nejen k samotnému hlasování
stačí navštívit tyto oficiální stránky
www.fryyfest.cz

