26—29 | 08 | 2021
Poděbrady

SOUNDTRACK FESTIVAL 2021

P

oslední prázdninový víkend
v Poděbradech, to je Mezinárodní
festival filmové hudby a multimédií
SOUNDTRACK. Tato konstanta platí už
šestým rokem a my pevně věříme, že
nás kromě dnes již pestré minulosti čeká
neméně zajímavá budoucnost. Jakkoliv
byly loňský i letošní ročník do určité míry
ovlivněny pandemií a s ní souvisejícími
opatřeními, troufneme si říci, že
SOUNDTRACK má jednoduše
„tuhý kořínek“.

Koncept SOUNDTRACK festivalu je v rámci
České republiky svým způsobem unikátem,
avšak skutečnost, že v žánru filmové
muziky a multimédií nemáme na poli
kulturních festivalů přímou konkurenci,
nás neuklidňuje, ba právě naopak neustále se snažíme posouvat se, přinášet
novinky a sledovat či dokonce vytvářet na
tomto poli nové trendy. Snad to nebude
znít nabubřele, ale jsme přesvědčeni
o tom, že pokud se nám v roce 2022
podaří realizovat již dvakrát (z donucení
okolnostmi) přesunutý program vč.
bondovského megahitu Skyfall in
Concert, nebude pro SOUNDTRACK
do budoucna zkrátka již nic nemožné.

Byli bychom moc rádi, když
u toho budete s námi i napřesrok.
A také v dalších letech... Moc si
vážíme podpory vás všech - našich
návštěvníků, hostů, partnerů,
účinkujících, dodavatelů služeb...
a samozřejmě také
všech Poděbraďanů.

Děkujeme
a těšíme se
na viděnou
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O FESTIVALU

hudba - film - multimédia
4 dny a 3 noci
více než 20.000 návštěvníků
impozantní SNDTRCK stage v Centrálním lázeňském parku
cena SOUNDTRACK festival od Crystal BOHEMIA
více než 200 umělců
audiovizuální show
filmové projekce na vnější zdi poděbradského zámku – Megaletňák u Labe
dvě taneční afterparty
Kinobus – letní kino
setkání s Oscarem
výstavy
workshop
aktivity pro děti
charitativní projekty
partnerské prezentace

CENA SOUNDTRACK FESTIVALU v roce 2021
udělena Miro Žbirkovi za celoživotní tvorbu

PROGRAM FESTIVALU
PETR KROUTIL
& ORIGINAL VINTAGE ORCHESTRA

MEGALETŇÁK U LABE

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

James Bond: Spectre

zahajovací koncert

filmová pohádka s živou hudbou

KATARÍNA KNECHOTOVÁ s kapelou

koncert populární slovenské zpěvačky

Velkoformátové filmové projekce
Hollywoodských trháků
Rocketman
Bohemian Rhapsody
Piráti na vlnách

MIRO ŽBIRKA

koncert legendy československé populární scény

DEBBI

koncert držitelky ceny Anděl

THE BEST OF SNDTRCK

výběr toho nejlepšího z posledních ročníků festivalu

MORAVIA BRASS BAND
& ANNA SLOVÁČKOVÁ A MILAN PEROUTKA

závěrečná show festivalu

Festivalem provázel Miloš Pokorný.

AFTERPARTY
DJ Jiří Štěpo Štěpánek
největší videodiskotéka všech dob
DJ Adam Nedvídek
filmová videodiskotéka

PROGRAM FESTIVALU
Program v parku
Atraktivní doprovodný program tradičně probíhal
v příjemném prostředí Centrálního lázeňského parku.

koncerty
téměř 50 uměleckých vystoupení
setkání se známými osobnostmi
filmové projekce
výstavy
setkání s Oscarem
workshop
kavárna
Dětský koutek od Generali České / skákací hrad a další aktivity pro děti
gastronomické zážitky

Jiřího náměstí
PlayStation herní zóna

AREÁL FESTIVALU
Centrální lázeňský park spolu s přilehlým Jiřího náměstím byl tradičně otevřeným
prostorem pro všechny návštěvníky nejen festivalu, ale i samotného lázeňského města.

SOUNDTRACK festival není jen o muzice, filmech, multimédiích a zábavě, ale
v neposlední řadě také o tom, že se snaží pomáhat dobrým a smysluplným věcem, i když
jsou to občas věci vážnější až vážné. Letos jste se na festivalu mohli potkat s projekty,
které rozhodně mají smysl a my jsme jejich hrdými podporovateli.
Nadační fond Pink Bubble
Fond ohrožených dětí

OHLASY

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Děkujeme všem našim partnerům
a příznivcům za jejich podporu.
SOUNDTRACK festival 2021 by nebylo možné uspořádat
bez laskavé podpory Města Poděbrady a Středočeského kraje.
Hlavní partneři:

Další partneři:

Barrandov Studio

AROS

Generali Česká Pojišťovna

Cargologix

Milko

CEWE

PlayStation

DPP
Ferona

Oficiální vůz BMW
CarTec Group
Cena SOUNDTRACK festival
od Crystal BOHEMIA

Golf Club Poděbrady
HG Security
Intersnack
La Place
Lázně Poděbrady

O pitný režim diváků, našich
hostů i realizačního týmu
se postarali společnosti:
DeLonghi
Johann W.
Schweppes
Teekanne
Valdo
Poděkování patří také
mediálním partnerům,
kterými byli:

Remax G8

informuji.cz

Samsung

Radio Kiss

Thermica

STORE MEDIA

KONTAKT
SOUNDTRACK FESTIVAL a.s.
Apolinářská 445/6, 128 00 Praha 2

www.sndtrck.cz

Aftermovie 2020
ZDE

#soundtrackpodebrady
#sndtrck
Petr Vladyka
+420 733 777 773
petr.vladyka@soundtrackfestival.cz

Fotografie z letošního ročníku
Soundtrack festivalu
si můžete prohlédnout
ZDE
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TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!
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Miro Žbirka
Symphonic & film
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