Benefiční Help fest 2013 pomůže malému Lukáškovi
Jedousov (2. 7. 2013) – Pod heslem „Pomozme Lukáškovi postavit se na vlastní
nohy“ začne v sobotu 27. července hodinu před polednem v letním areálu Svojšice
Help fest 2013. Netradiční akce spojující punk/rock/metalovou scénu,
handicapované a rodiče s dětmi chce pomoci čtyřletému Lukáškovi Bílému trpícímu
dětskou mozkovou obrnou a epilepsií, aby mohl absolvovat léčbu a rehabilitaci.
Akci pořádá Rodinné centrum Skříteček za podpory radního Pardubického kraje pro
sociální věci a neziskový sektor Pavla Šotoly, který udělil záštitu celému festivalu.
„Festivalový program je opravdu pestrý se skvělou myšlenkou konkrétní pomoci. Věřím, že
se sejde spousta lidí, a tak společně pomůžeme Lukáškovi, který díky obětavosti svých
rodičů dělá velké pokroky, ale zároveň potřebuje i podporu nás ostatních,“ uvedl Pavel
Šotola.
Na festivalu zahrají kapely jako Alia Tempora, Arakain rev., Briskfart, Crionic, Doctor
Triceratops, Epitaf, Gate Crasher, Hubertovy součástky, IceFlame, Johnny Stalk, Moped
56, O5 a Radeček, Sinnemia, Vypuštěné koupaliště a Myši v Savu. Zatančit přijede břišní
tanečnice Lenka Shanelah Ožvaldová, která je držitelkou titulu vicemistryně ČR
v bellydance. Mezi další její ocenění patří i 1. místo v soutěži Talent Awards - hledání
talentů. Celým benefičním festivalem bude provázet DJ Kubis a Iveta Fikejzlová.
Jako bonusový program festivalu připravili organizátoři i program pro děti. Jeho součástí je
například výtvarná dílna, malování na obličej, hraní na africké bubínky nebo skákací hrad.
Děti se mohou také těšit na klauny Mirečka a Leontýnku.
Vstupné v předprodeji je možné objednat na adrese helpfestrcs@seznam.cz. Základní
cena pro účastníky starší 15 let je 250 korun v předprodeji a 300 Kč na místě. Zlevněné
vstupné pro děti od 4 do 14 let a osoby s ZTP/P je 150 korun v předprodeji a 200 korun na
místě. Vstup pro děti do tří let je zdarma.
Ti, kteří nemohou na festival přijít, ale chtěli by také pomoci, si mohou koupit virtuální
vstupenky
za
250
korun.
Více
informací
najdete
webu
centra
rcskritecek.webnode.cz/kalendar-akci/help-fest-pro-lukaska/
nebo
na
facebooku
www.facebook.com/events/187071208108253/.
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