Tisková zpráva Pálavské vinobraní 2014

Předprodej vstupenek na Pálavské vinobraní byl již zahájen!
Mikulov (2.6.2014) - V neděli 1. června byl zahájen předprodej vstupenek na třídenní
slavnost vína, tradiční moravské gastronomie a bohaté kultury – 67. ročník Pálavského
vinobraní, které se koná od 12. do 14. září 2014. Letos na pódiu uvidíte Lucii Bílou, Support
Lesbiens a další populární interprety.
Na čtyřech hudebních scénách se vystřídá rozmanitá skladba hudebníků a vrcholem
vinobraní je sobotní krojovaný průvod, následující družinu s králem Václavem IV.
a královnou, šarmantní Chantal Poullain. Hlavní koncerty v amfiteátru přivítají Lucii Bílou,
Celeste Buckingham, Anetu Langerovou, Michala Hrůzu a hudební skupiny 4TET, Gipsy.cz,
Divokej Bill, Support Lesbiens, IMT Smile a Polemic. Pódium na Náměstí nabídne řadu
cimbálových muzik, dechových souborů a radost budou mít i příznivci mluveného slova.
Organizátoři pozvali také Báru Basikovou se skupinou Medicimbal, Věru Martinovou, Wabiho
Daňka s Milošem Dvořáčkem, skupinu Apolloband s Petrem Spáleným nebo francouzskobelgické hudební uskupení Orchestre International du Vetex.
V hlavním sále zámku se po celé tři dny koná Národní soutěž vín Mikulovské vinařské
podoblasti s veřejnou ochutnávkou. Víno a burčák budou opět bohatě zastoupeny
i ve Vinařském městečku v Kapucínské ulici, letos zde navíc probíhá i setkání vinařů
s Bakchem, bohem vína a nespoutaného veselí. Vinařskou tématiku a řízené degustace
najdete také v zámeckém sklepení a na terase u Udírenské věže. V zahradě u zámku vyroste
opět mnoho stánků s dobrým jídlem či tradičními řemesly a odehraje se zde celodenní
program pro nejmenší, například školička malých kejklířů a komediantů, lukostřelecká
soutěž, rytířské klání nebo výcvik dravců.
„Nově předprodej vstupenek zajišťuje společnost Ticketstream, takže vstupenky lze zakoupit
na webových stránkách www.ticketstream.cz, www.palavske-vinobrani.cz nebo přes
facebookovou stránku Pálavské vinobraní v Mikulově,“ uvedla Marcela Koňáková, ředitelka
pořadatelské společnosti Mikulovská rozvojová. Dále také doplnila, že permanentka na
třídenní kompletní program stojí během června 290 Kč, v červenci a srpnu 390 Kč a na místě
450 Kč. V nabídce jsou i jednodenní vstupenky, děti do 12 let vstupné neplatí a slevy mají
samozřejmě senioři či osoby ZTP. „Místní si samozřejmě lístky mohou opět koupit také přímo
v Turistickém informačním centru na Náměstí v Mikulově.“, dodala Marcela Koňáková.

Tisková zpráva Pálavské vinobraní 2014
Kompletní program i veškeré informace o předprodeji a prodeji vstupenek lze najít na
webových stránkách Pálavského vinobraní 2014 – www.palavske-vinobrani.cz, které se již
brzy dočkají nového designu.
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PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ 2014
Tradiční festival vín, gastronomie a kultury, s prestižní vinařskou soutěží a exkluzivním
uměleckým programem, se pořádá každoročně o druhém zářijovém víkendu.

