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HIGHLIGHTS

Významná kulturní událost roku / vysoká návštěvnost / dobrá pověst a silná tradice  /

držitel prestižních zahraničních i českých ocenění / celostátní dosah /
charitativní aktivity / boří bariéry věkové, žánrové i jazykové / Celkem již festival

navštívilo více než 250 tisíc diváků / domácí i zahraniční návštěvníci / pro

všechny generace od pamětníků až po nejmenší

 

 

 

 



TÉMA FESTIVALU

Ad Astra. Přes překážky až ke hvězdám

 

Koncepce roku 2020 navazuje na předchozí osmý ročník a rozvíjí v současnosti velmi aktuální, atraktivní a obsahově

bohaté téma ČLOVĚK A VESMÍR.



Ad Astra. Vzhůru  ke hvězdám

 

Unikátní koncept festivalu umožňuje předat a

sdílet s divákem informace  prostřednictvím

zážitku.

 

Program nabídne přednášky, besedy a

interaktivní zábavně-vzdělávací pořady pro

děti i dospělé, hudebně zábavný program a

jako vrchol dechberoucí multimediální show o

lidstvu jako dobyvateli vesmíru.  

 











TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Vltava žije Ad Astra

 

Září 2020

LOKACE KONÁNÍ FESTIVALU:

České Budějovice, Výstaviště ČB

TERMÍN KONÁNÍ FESTIVALU:



FOTOREPORT Z PŘEDCHOZÍCH
ROČNÍKŮ a OHLASY NA FESTIVAL



Foto report z předchozích ročníků audiovizuálního festivalu VLTAVA ŽIJE
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Foto report z předchozích ročníků audiovizuálního festivalu VLTAVA ŽIJE



Foto report - Setkání dětí z jihočeských dětských domovů v rámci Vltava žije



Oranžové kolo SKUPINY ČEZ a INFO POINT

festivalu



Oficiální poděkování a předání šeků Nadace

ČEZ



Vybrané ohlasy diváků:

 

„Děkuji, bylo to úžasné. Po čase jsem si díky show uvědomila, v jak krásném městě žiju. Udělat festival na více místech byl skvělý nápad, lokality získaly novou dimenzi s
neopakovatelnou atmosférou. Výkony některých umělců byly dechberoucí - za všechny bych jmenovala klavíristu na rohu KB,“

Andrea Hanušová Rauchová, FB Vltava žije
„Bylo to naprosto fantastické! Čekala jsem všechno možné, ale takhle úžasný koncert jsem. Opravdu nečekala ...! Užila jsem si to na maximum a moc děkuji!,“„ Upřímně.
Nádhera. Děkuji celému týmu za krásný zážitek,“

            Marie Ticháková, FB Vltava žije
 

„Byla to nádhera, hudba Vivaldiho spojená s ohňostrojem vykouzlila nadpřirozený zážitek,“
Gábina Semlová Huislová, FB Budejckadrbna.cz

 

„Bylo to fajn, že projekce a program byl roztroušen po celém centru města a lidi se tak na sebe necpali, nestrkali, bylo to velmi příjemné a na pohodu,“
Stáňa Rákosová, Českobudějovický deník

 

„Opět po roce parádní. Úžasné! Byla to nádhera. Děkuji.“
Moňa Chalva, FB Budejckadrbna.cz

 

„Je to bomba. Jdu s malou ještě jednou dnes po ohňostroji,“
Václav Krejčí, FB Vltava žije

 

„Nádhera … děkujeme všem umělcům i tymu Art4promotion,“
Ondřej Janoušek, FB Art4promotion

Ohlasy – audiovizuální festival VLTAVA ŽIJE
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„Chtěli bychom vám moc poděkovat za pozvání na “Vltavu”, báječně jsme si to užili!!
Začali jsme v adrenalinovém parku na Hluboké a musím říct, že naše děti se tak vyžily na

jednotlivých atrakcích, že jsme nestačili ani navštívit zoo. Hlavně adrenalin na cestě po

kládičkách a provazech v desetimetrové výšce byl pro mě i pro naše děti velmi “výživný”.

Ale i ostatní atrakce si vychutnaly dosyta, takže jsme odjížděli z Hluboké až těsně před

sedmou, abychom se podívali a zatančili si na DJ-ský set, což bylo taky báječný.
 

A protože jste nám doporučili navštívit jednotlivá místa ve městě, vyrazili jsme po tanečku k

harfě a na most na Michaela Jacksona. Děti si zkusily harfu, poslechli jsme si i “Oříšky” a

pak jsme se obdivovali promítání a muzice s Jacksonem. A protože jsme chtěli viděti
alespoň část Vivaldiana a nechtěli jsme propást ohňostroj, vydali jsme se zpět na náplavku.

Tady si naše děti zkusily poslechnout upravenou klasiku a musím říct, že ač jsem to nečekal,

chytilo je to a líbilo se jim to! No a závěrečný ohňostroj byl jako obvykle třešnička na

dortu...nádhera.

Odjížděli jsme vyřádění, vysportovaní, ohromení krásnou muzikou a provedením promítání.

Děti si o všem dlouho vyprávěly, ale až druhý den v DD, protože po cestě do Žíchovce

všechny absolutně “vytuhly”. Takže ještě jednou vám všem moc děkujeme, byl to zážitek a

bylo dobře, že byl jiný než v minulých letech, užili jsme si úplně nové věci...  Díky, díky,

díky...“
Mgr. Josef Peiker, ředitel Dětského domova Žíchovec


