Porta 2017 oslaví své desáté výročí 23. - 25. 6. v Řevnicích
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Tradičně poslední víkend před prázdninami, 23. - 25. června, nabídne Porta již po
jednapadesáté pestrý program naší tuzemské folk a country scény. Oslaví nejen desáté výročí
v Řevnicích a 51. ročník od jejího vzniku, ale také návrat autorské soutěže pod jednu portovní
střechu.
Pro návštěvníky je připravena nejen klasika Porty, kterou představuje Věra Martinová, Františ
ek Nedvěd
,
Poutníci
,
Roháči
,
Pavlína Jíšová
,
Petr Kocman
s hostem
Allanem Mikuškem
, nebo
Ivo Jahelka
se svými příběhy z české justice, ale budou zde také představitelé nové portovní éry.
Petr Bende, Voxel, Light &Love, Malina Brothers, Crossband a další z vítězů Porty, Quant
i Minoris
. Hitem festivalu bude určitě dnes již velká stár naší písničkářské scény
Tomáš Klus
, který na Portě vystoupí již po třetí v její novodobé historii.

Samotné finále interpretační i autorské soutěže bude probíhat dva dny a vítěze určí
rozšířená odborná porota. Po mnoha letech tak proběhne celá soutěž i s jejím semifinále pod
jednou portovní střechou.
Letošní Porty v
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oblastních kolech se zúčastnilo opět kolem 250 autorů a interpretů. Interpretačního finále
soutěže se zúčastní 14 vítězů oblastních kol a další dva, kteří zvítězí v semifinále. Vítěz si z
Řevnic odnese nejen sošku Porty ale i další ocenění oodborné poroty i partnerů Porty.
V neděli 25. června už se bude jen slavit, zpívat a křtít nové CD
Porta slaví 50
. Dvojalbum vydává vydavatelství
Avik
ve spolupráci s
Portou
. Bude obsahovat třicet jedna písniček, které zazněly na 50. ročníku Porty v roce 2016. Bude to
opravdu hvězdné dvojalbum! Spirituálové, Křesťan, Žalman, Wabi Daněk, Samson, AG Flek,
Epydemye, Nezmaři, Taxmeni, Marien, a další vítězové z celé historie Porty.
Záštitu nad festivalem převzala hejtmanka středočeského kraje Jaroslava Pokorná –
Jermanová, což je dnes již také desetiletá tradice. Festival podporuje i Ministerstvo kultury.
Žhavé novinky i videa z Porty najdete na FB Porty:
https://www.facebook.com/porta.revnice/?ref=bookmarks
Čerstvé Informace nejen o Portě najdete v internetových festivalových novinách www.eportyr.
cz
.

2/2

