HLAVNÍ POŘADATEL:
KELTSKÁ NOC, zapsaný spolek
Na Hrázi 117, 79803 Plumlov
IČO: 226 881 88
TISKOVÁ ZPRÁVA

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
KELTSKÁ NOC 2018
17. ročník festivalu se koná
ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI OLOMOUCKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA
PROSTĚJOVA
POD ZÁŠTITOU HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE

v pátek 20. 7. 2018 od 15.00 hod. do 02.00 hod.
a v sobotu 21. 7.2018 od 11.00 hod. do 02.00 hod.
opět v KEMPU ŽRALOK pod PLUMLOVSKÝM ZÁMKEM
(cca 8 km od Prostějova).

„Keltové, Keltky a také spříznění Vikingové, Slovani, Frankové a Germáni - naplňte
kalichy medovinou, slyšte nové zprávy druidů, pohlédněte na silné válečníky a
potěšte se zvuky bubnů a irských fléten …………“.
Program Keltské noci
- Gwalarn (Cz)
- Poitín (Cz)
- Quanti Minoris (Cz)
- Tomáš Kočko a Orchestr (Cz)
- České Srdce (CZ)
- Tom Somr (Irish Morning)
- CELKILT (Francie)
- Happy to Meet(Cz)
- Démáirt - irské tance (CZ)
- Půlnoční ohňové show -Akáda - meče, blesky

Pátek 20.7.

Program Keltské noci

Sobota 21.7.

- tradiční mezinárodní JAM SESSION neboli Plumlov Céilí Band
společné vystoupení muzikantů různých kapel a zemí (CZ, DK, IRL, UK, FR)
- Jolly Buskers (Cz)
- Vintage Wine (Cz)
- Deloraine (Cz)
- The Rebel Pipers - pipes and drums (Cz)
- Lua (Cz)
- Erika Bábková - spirituální seminář keltské čarodějky
- Výuka irských tanců (Démáirt)
- TRADISH (DK)
- SLIOTAR (IRL)
- keltský Pole Dance (Bobbie + Jindra Šafranovi /hudba: Tom Somr)
- CELTICA PIPES ROCK (AUT)
- Selfish Murphy (HU-RO)
- ERIU - irské tance (PL)
Během festivalových dnů průběžně uvidíte:
- keltská bojová umění a Skupina MENHIR
- LATENART (kelt.tábor) - keltská řemesla a boje,
- keltský druid Lunwer
- keltská kovárna
- Ekofór, soutěž kresleného ekologického humoru pořádaná Hnutím
Brontosaurus.

Akci moderuje – Tom Somr starý Viking

PODROBNOSTI O PROGRAMU A ORGANIZACI KELTSKÉ NOCI NA NAŠEM WEBU:

www.keltska-noc.cz

VSTUPENKY NA KN 2018:
*Předprodeje vstupenek u Ticketstream proběhnou ve 2 vlnách!!!
*Předprodeje tištěných vstupenek oblastní (v kamenných provozovnách) proběhnou pouze
ve 2. vlně !!!

1.vlna: 14.04. 2018 - 05.06.2018 (nejvýhodnější cena)
2.vlna: 06.06. 2018 - 19.07.2018 (ve druhé vlně cena mírně naroste)

Vstupenka dvoudenní:
u vstupu:
500,-Kč
předprodej: 1.vlna 400,-Kč / 2.vlna 450,-Kč
Pátek:
Vstupenka jednodenní pátek:
u vstupu:
350,-Kč
předprodej: 1.vlna 250,-Kč / 2. vlna 300,-Kč
Děti od 6 do 14 let
120 Kč / den – pouze v místě akce
Děti do 6 let:
zdarma
ZTP, ZTP/P a občané nad 65 let mohou uplatnit po předložení průkazu 50% slevu na vstupném pouze v místě akce
Sobota:
Vstupenka jednodenní sobota:
u vstupu:
350,-Kč
předprodej: 1.vlna 250,-Kč / 2.vlna 300,-Kč
Děti od 6 do 14 let
120 Kč/den – pouze v místě akce
Děti do 6 let:
zdarma
ZTP, ZTP/P a občané nad 65 let mohou uplatnit po předložení průkazu 50% slevu na vstupném pouze v místě akce!
Ubytování:
Zájemci o nocleh mohou postavit své stany v areálu kempu „ŽRALOK“.
Ubytování není v ceně vstupenky a podléhá regulím kempu Žralok.
Podrobnější informace o ubytovacích poplatcích na stránkách kempu:
www.camp-zralok.cz

Místa předprodejů:
v celé ČR v předprodejní síti TICKETSTREAM www.ticketstream.cz včetně všech kanceláří CK
ČEDOK a FIRO TOUR.
2) Oblastní předprodej vstupenek:
- Plumlov - Autocamp ŽRALOK - recepce kempu
- Prostějov - OFFICE SYSTEM, Prostějov, Žižkovo nám. č. 11
Pondělí až Pátek: 7.30 – 18.00 hod., Sobota: 8.30 - 12.00 hod., Neděle: zavřeno
Letní provozní doba (1.7. - 31.8.) Po - Pá: 7.30 - 17.00 hod., So - Ne: zavřeno

- Prostějov - Gama Expert, Prostějov, Vrahovická č. 41 b
Pondělí až Pátek: 9.00 – 18.00 hod., Sobota: 9.00 - 12.00 hod., Neděle: zavřeno

- Olomouc - W-Copy, Masarykova č. 8, 772 00 Olomouc
Pondělí až Pátek: 7.00 – 20.00 hod., Sobota: zavřeno, Neděle: zavřeno

Předprodej bude ukončen - 19.07.2018 v 17:00 hodin.

Identifikační náramky:
Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační náramek na zápěstí,
který ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit.
Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je neplatný. Na každý den je jinak barevně
odlišený náramek. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při
namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného
náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude
vyveden bezpečnostní službou z areálu.
Další informace naleznete na: www.keltska-noc.cz
Tomáš Somr, předseda Keltská noc z.s. a ředitel festivalu
E-mail: tom.somr@volny.cz
Mobil: CZ (+420) 732 237 002 DK (+45) 20481509
V Plumlově dne 14.4.2018

