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TISKOVÁ ZPRÁVA 

  
BABYLONFEST – Dny brněnských národnostních menšin již po čtrnácté 

 
         

Brno 2. 9. 2021 
 
 
V týdnu od 11. do 18. září se v Brně uskuteční již 14. ročník festivalu Babylonfest – Dnů brněnských 
národnostních menšin. Letošní ročník, který připravuje 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, má pro návštěvníky novinku. Jeho 
součástí totiž bude také Den národnostních menšin Jihomoravského kraje.  
 
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.  
 
V letošním roce se návštěvníci opět mohou těšit na stálice programu – sázení stromů národů, besedu se 
zajímavými osobnostmi z řad národnostních menšin nebo koncert Podoby hudby. Novinkou pak bude 
spojení tradičního závěrečného dne festivalu plného přehlídky krojů, tanců a gastronomie s Dnem 
národnostních menšin Jihomoravského kraje v parku Lužánky (u restaurace Ponava), a následně na tom 
samém místě zakončení festivalu dvěma jedinečnými koncerty – Cimbal Classic a Martha a Tena 
Elefteriadu. 
 
V rámci doprovodného programu festivalu budou v průběhu měsíce září a října probíhat v Brně dvě 
výstavy, které návštěvníky seznámí s polskou kulturou (v Knihovně Jiřího Mahena) nebo Moravskými 
Chorvaty (foyer Krajského úřadu JMK).  
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, Jihomoravského kraje a Ministerstva 
kultury ČR.  
 
Kontakt pro média: Dr. Vlastimil Fabišik, ředitel festivalu, vlastimil.fabisik@asociacebabylon.cz, 
+420 603 445 279 

http://www.babylonfest.cz/
mailto:vlastimil.fabisik@asociacebabylon.cz
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PROGRAM BABYLONFESTU 2021 
 
 
13. 9. Beseda Žijí mezi námi  
Kavárna Spolek v 18 hod. 
Beseda s příslušníky národnostních menšin žijících dlouhodobě v Brně o jejich pohledu na společné 
soužití více etnik, životních zkušenostech a příbězích.  
 
14. 9. Sázení stromů  
Park Lužánky v 17 hod.  
Tento akt je symbolikou propojování, porozumění a „tolerance“ mezi národy. 
Na strom si každá národnostní menšina zaváže stuhu, jako symbol vzájemnosti a sounáležitosti. 
V letošním roce se bude sázet vrba hlavatá, symbol Moravských Chorvatů. 
 
15. 9. Pub kvíz  
Kavárna Spolek v 18 hod. 
Velmi oblíbená týmová vědomostní soutěž, která probíhá v „hospodě“. Žádné zvláštní požadavky nejsou. 
Snad jen hráči musí mít s sebou dobrou náladu a být soutěživí. 
 
16. 9. Hudebně-literárně dílna  
Viet Palace, Olomoucká v 17 hod. 
Vietnamská menšina připravila rodinný program o historii, kultuře a tradicích Vietnamu.  
 
17. 9. Koncert Podoby hudby 
Koncertní sál Konzervatoře Brno v 19 hod. 
Koncert Podoby hudby je přehlídkou klasické hudby národnostních menšin. Posluchačům se letos 
poprvé představí i studenti, absolventi a profesoři brněnské konzervatoře různých národností. 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. 
 
18. 9. Den národnostních menšin Jihomoravského kraje 
Park Lužánky od 11 hod. do cca 17hod. 
Hlavní program festivalu zahrnuje krojovaný průvod, taneční a hudební vystoupení menšin, doplněný 
mezinárodní gastronomií.  
 
18.9. Koncert Cimbal Classic  
Park Lužánky od 19 hod. 
Cimbal Classic je brněnská nadžánrová kapela Kateřiny a Dalibora Štruncových (mj. houslistka a 
cimbalista skupiny Javory sourozenců Ulrychových), která patří už více než pětadvacet let mezi stálice a 
nejosobitější uskupení české folkové a alternativní hudební scény. Zastává v ní ojedinělou pozici – není 
tu druhé uskupení, které by bylo podobné vyspělým způsobem aranžování a hudebním projevem a 
současně písničkařením od „cimbálu“.  
 
18.9. Koncert Martha a Tena Elefteriadu  
Park Lužánky od 20 hod. 
Martha & Tena zazpívají nejkrásnější písně ze svého řeckého repertoáru, které posbíraly na mnohých 
cestách po Řecku. Zazní léty ověřené hity i novinky z jejich letošního alba Všechny barvy moře. Martha 
& Tena mapují obrovskou šíři řecké muziky od lidovek přes taneční písně až po melodie šansonového 
charakteru. 
 


