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V pátek 13. června 2014 od 18.00 hodin 
začne již devátý ročník dvoudenního 
multikulturního festivalu „Cihelna – 
Vystupovat 2014“ v  Chlumu u Kremže. Na 
této akci zahraje a vystoupí patnáct 
hudebních a jedna divadelní skupina.  

 
V pátek jako první vystoupí v českokrumlovské Boudě zkoušející rockový 
„Malshtock“. Následovat je budou českokrumlovští „Danger Line“. Poté (ve 20.00 
hodin) přijdou na řadu neokoukané pražské hard-rockové „Votchi“. Zlatým 
hřebem pátečního večera budou přínosci futuristického punk/jazzového kabaretu 
- „První Hoře“. Český Krumlov bude reprezentovat od 22.00 hodin známý rock-
popový „Kyanid“. O závěrečnou páteční hudební tečku se postará 
českobudějovická hardcorová formace „Dead Set Against“. 
 
Sobotu 14. června otevřeme promítáním filmů z dílny CPDM,o.p.s.. Hudebně 
začneme ve 14.00 hodin mladým českokrumlovským seskupením pod názvem 
„The Scissors“. Od 15.00 hodin nás alternativní stoner-rock skupina z Českého  
Krumlova „Lambda“ přivede do varu. Poté nás čekají od 16.00 hodin výteční 
českobudějovičtí „Kool-Aid“. V 17.00 hodin vystoupí kapela „Grand Koncert“. 
Tento hard-blues band z Českého Krumlova uzavře sobotní pozdní odpoledne a 
následně nás přivede k vystoupení literárně divadelní skupiny s názvem „Skupina 
22“, která nás seznámí s jejich neotřelým uměleckým směrem „Alfa 
Novotruhnismem“. 
 
Po tomto hlubokém kulturním zážitku se nám předvedou domorodci z Kremže 
„The Duffs“ se svým indie-rockovým stylem. Hudební klasikou a stálicí tohoto 
festivalu budou tradičně hard-rockoví „Sandwitch“, kteří budou hrát od 20.00 
hodin. Jihlavu budou na festivalu reprezentovat klauni se svým čardášem nebo 
jinak řečeno „Čardáš klaunů“ a to od 21.00 hodin. Nádheru českokrumlovské 
alternativní hudební scény předvede od 22.00 hodin okouzlující skupina 
„Tokaref“. Uzavření festivalu připadlo tento rok na crossoverovou skupinu „OSA 
Killers“ z Českých Budějovic.  
 



Tímto zveme všechny nadšence k účasti na tomto skvělém hudebně 
dramatickém zážitku, který svojí paletou nejrůznějších žánrů obohacuje kulturu 
českokrumlovského regionu již devátým rokem. 
 
Cena vstupného na oba dny je 200 Kč. Za sobotní účast si účtujeme korun 150. 
Na místě je možno zdarma stanovat. 
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