TISKOVÁ ZPRÁVA
BABYLONFEST – Dny brněnských národnostních menšin v Brně již 15 let

Brno 9. 9. 2022
Dnešním dnem začíná v Brně jubilejní 15. ročník festivalu Babylonfest – Dnů brněnských národnostních
menšin. Hlavní organizátor tohoto svátku národnostních menšin je Asociace Babylon, z.s. ve spolupráci
s výbory pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva Jihomoravského kraje a ve
spolupráci s organizacemi národnostních a etnických menšin. Letošní ročník nabídne návštěvníkům opět
bohatý program.
Festival Babylonfest – dny brněnských národnostních menšin má nezastupitelné místo na brněnské
kulturně – folklorní scéně. Kromě základního cíle – prezentace folkloru a kultury jednotlivých
národnostních menšin a možnosti rozšířit si obzory a nechat se obohatit jinými kulturami pro místní
obyvatele města, v sobě skrývá důležitý společenský i lidský přesah.
Idea Babylonfestu – umožnit společné multietnické setkání národnostních menšin – je jedním z počinů
společného soužití menšin a většinového obyvatelstva a seznámení se s jednotlivými kulturami národů,
které v našem městě a kraji žijí. Chceme široké veřejnosti ukázat tradiční lidovou kulturu, kterou si
jednotlivé menšiny uchovávají, návštěvníkům koncertů zprostředkovat lidové tradice, zvyky, kroje, ale i
gastronomii zúčastněných národností, a tak přiblížit život národnostních menšin ve městě Brně.
Společná komunikace, výměna zkušeností a vzájemné obohacení všech účastníků festivalových akcí
pak vytváří jedinečnou a vřelou atmosféru, kterou Babylonfest již tradičně oplývá.
Festival začne v sále Konzervatoře Brno koncertem Podoby hudby, ale také přeborem národnostních
menšin v bowlingu, pokračovat bude besedou Žijí mezi námi a sázením symbolického národního stromu
v parku Lužánky. Členy a příznivce menšin čeká pub-kvíz vědomostí o reáliích jejich staré i nové vlasti,
nebo hudebně – literární podvečer v Muzeu romské kultury. Hlavní program festivalu se chystá na
sobotu 17. září v parku Lužánky na louce vedle Caffe bar Ponava, kde v rámci Dne národnostních
menšin Jihomoravského kraje, který je součástí Babylonfestu, vystoupí jednotlivé menšiny a představí
jejich tance a písně a také ukázky národní gastronomie. Rovněž 17. září v parku Lužánky uzavře letošní
Babylonfest večerní koncert kapely Gipsy.cz.
Více podrobností o programu se dozvíte na stránkách www.babylonfest.cz
Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana
Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.
Babylonfest pořádá Asociace Babylon, z.s. ve spolupráci s výbory pro národnostní menšiny
Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva Jihomoravského kraje a ve spolupráci s organizacemi
národnostních a etnických menšin.
Festival se koná za finanční podpory Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Kontakt pro média: Dr. Vlastimil Fabišik, ředitel festivalu, vlastimil.fabisik@asociacebabylon.cz,
+420 603 445 279

Asociace Babylon sdružuje spolky a jednotlivce, kteří se projevují vlastní kulturou, tradicemi a jazykem.
Je registrována ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 27270.

PROGRAM BABYLONFESTU 2022
Pátek 9. 9. 2022 19:00 – 21:00
Koncert Podoby hudby
Konzervatoř Brno, Tř. Kpt. Jaroše 45 /Koncertní sál Leoše Janáčka
Koncert Podoby hudby je přehlídkou klasické hudby národnostních a etnických menšin. Posluchačům se
i letos představí studenti a profesoři brněnské konzervatoře různých národností i koncertní umělci, které
nominují brněnské organizace národnostních menšin. V koncertním sále Leoše Janáčka budou znít
národní díla, ale také skladby světových skladatelů.
Podoby hudby jsou v programu Babylonfestu výjimečným kulturním zážitkem a společenským setkáním.
Pondělí 12. 9. 2022 18:00 – 20:00
Žijí mezi námi
Kabaret Špaček, Kopečná 46
Hostů se zeptáme, jak se jim žije v zemi, kde našli svůj druhý domov. V čem jsou jiní a v čem naopak
stejní. O své autentické příběhy se podělí ukrajinský řeckokatolický farář Sergij Mackula a veterinární
lékařka Natalija Krčková z Makedonie. Moderuje Karolina Antlová.
Úterý 13.9. 2022 17:00 – 18:30
Sázení stromů
Park Lužánky
Pro letošní tradiční vysazení stromu národů byl vybrán celoročně zelený strom - Strom národů
Amelanchier, který bude reprezentovat všechny národnostní menšiny dohromady. Po vysazení stromu
bude v parku jako vždy nachystáno drobné občerstvení a zahraje cimbálová muzika.
Středa 14. 9. 2022 18:00 – 21:00
Pub kvíz
Kavárna Spolek, Orlí 22
Vědomostní kvíz připraví představitelé bulharské menšiny. Soutěží se v týmech po třech hráčích. Každý
spolek může nominovat i více než jeden tým. Témata otázek se tradičně budou týkat národnostních
menšin a jednotlivých zemí jejich původu.
Hlavním zážitkem večera je vzájemné soupeření s ostatními nadšenci, prověření vlastních vědomostí a
radost ze hry, ale rozhodně bude také o co hrát. Pro vítěze jsou nachystané i výherní ceny.
Čtvrtek 15. 9. 2022 17:00 – 18:30
Hudebně – literární (pod) večer
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
Tradiční hudebně – literární posezení letos proběhne v Muzeu romské kultury, kde bude také pro
návštěvníky festivalu Babylonfest připravena od 15:30 – 16:30 komentovaná prohlídka expozice.
Od 17 hod. pak začne posezení za účasti spisovatele a hudebníka Gejzy Horvátha (Romská menšina),
slovenského historika Jaroslava Slušného a Tibora Szomolaie, maďarského spisovatele. Moderovat
bude Alica Zigmund Heráková. Těšíme se na vás!
Sobota 17. 9. 2022 11:00 – 17:00
Den národnostních menšin Jihomoravského kraje
Park Lužánky

Asociace Babylon sdružuje spolky a jednotlivce, kteří se projevují vlastní kulturou, tradicemi a jazykem.
Je registrována ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 27270.

V sobotu 17. září vyvrcholí akce v rámci Babylonfestu Den národnostních menšin Jihomoravského kraje
v městském parku Lužánky. Od 11:00 hodin se jednotlivé spolky představí v „Řece radosti“, v
pestrobarevném průvodu národnostních menšin v centru města. Hned po představení jednotlivých
skupin, souborů a spolků národnostních menšin proběhne program, v němž se budou prezentovat
folklorní soubory, skupiny a sólisté jednotlivých organizací národnostních menšin působících v
Jihomoravském kraji.
Společné multietnické setkání národnostních menšin žijících na území města Brna a Jihomoravského
kraje, je jedním z počinů společného soužití menšin a seznámení se s jednotlivými kulturami národů,
které žijí na jižní Moravě. Široké veřejnosti představíme tradiční lidovou kulturu, kterou si jednotlivé
menšiny uchovávají, návštěvníkům koncertu ukážeme lidové tradice, zvyky, kroje, ale i gastronomii
různých národů, a tak přiblížíme život národnostních menšin. Přínos tohoto projektu spatřujeme zejména
ve společné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného
setkání národnostních menšin.
V programu se představí soubory, skupiny a sólisté – reprezentanti jednotlivých národnostních menšin.
Součástí setkání bude také gastronomie různých národů. Celá akce proběhne v Lužáneckém parku.
Sobota 17. 9. 2022 19:00 – 20:00
Koncert kapely Gipsy.cz
Park Lužánky u restaurace Ponava
Za 12 let působení se stali Gipsy.cz jedním z nejznámějších českých hudebních reprezentantů ve světě,
stáli již na prestižních festivalových pódiích i v klubech 36 zemí celého světa, od Glastonbury po
Ljubljanu, od bonu přes Kyjev až po Soul nebo Austrálii. Jednou z posledních exotických destinací bylo i
Alžírsko. V sobotu 17. září přijedou i do Brna, aby svým koncertem zakončili 15. ročník festivalu
Babylonfest.
Doprovodný program:
5. 9. – 30. 9. 2022
Výstava: Varšava a Lodž – zajímavá místa dvou polských měst očima členů Polského klubu v
Brně POLONUS
Knihovna Jiřího Mahena
https://www.kjm.cz/

Asociace Babylon sdružuje spolky a jednotlivce, kteří se projevují vlastní kulturou, tradicemi a jazykem.
Je registrována ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 27270.

