Breathe festival už po šiestykrát prenesie
klubovú atmosféru do prírody
V období, keď mnoho veľkokapacitných festivalov oznámilo svoje zrušenie sa dostali do pozornosti
menšie podujatia. Medzi jedno z nich patrí aj Breathe festival, ktorý sa už po šiestykrát koná v
Prešove, na mieste úzko spätým s prírodou, pod holým nebom, v areáli pod lesom.
Napriek tomu, že sa mesto Prešov primárne neoznačuje ako miestom pre elektronickú hudbu, sa od
roku 2015 každoročne do Prešova pozývajú starostlivo vybraní djs a producenti zo slovenskej i
zahraničnej scény. Jedinečnosť Breathe festivalu nie je len v jeho komornosti, priateľskej nálade ale
predovšetkým v nežnej implementácii klubovej atmosféry do prírody, ktorá ponúka návštevníkom ale i
vystupujúcim umelcom nekonvenčný zážitok, aký väčšie festivaly zväčša nedokážu vytvoriť. Kapacita
festivalu nahráva aj súčasnej situácii, keďže sa organizátori obzvlášť snažia poskytnúť ľuďom
bezpečné podmienky.
Breathe festival prebieha na ničím nerušenom mieste pod lesom, čo však nerobí komplikáciu v
dostupnosti, keďže areál sa nachádza len pätnásť minút pešo od prešovského Sídliska 3 a päť minút
chôdze od mesta Veľký Šariš.
Počas posledného augustového víkendu vystúpi na Breathe festivale šesť dj-ov reprezentujúcich
mladú súčasnú elektronickú scénu. Tohtoročným headlinerom festivalu je Jedrzej Kowalczyk, dj a
promotér, rezident významného klubu Jasna 1 vo Varšave. Kovvalsky sa vyznačuje širokým
hudobným spektrom od klasických disco a italo experimentov po house a electro.
Ďalším dôležitým menom v lineupe je Eva Porating, pôvodom zo Slovenska, ktorá momentálne
operuje v Prahe, kde je rezidentkou známeho klubu Ankali. Eva Porating patrí medzi vybraných
umelcov, ktorí hrali na prvom vydaní Bolier Room – Prague. Lineup doplní Unknown, dj, ktorý je
pôvodom z Košíc, ale už dlhší čas pôsobí v Berlíne, kde okrem iného aktívne pracuje na podcaste
East Coast Grooves. Od jeho setov sa očakáva pestrý sound cez breakbeat, house až techno Jungle.
Rozmanitú paletu setov predstavia aj každoroční rezidenti Breathe festivalu - Uma Durman, Wuss a
FAQ, ktorí sa okrem organizácie festivalu venujú a dj-ingu, kde sa pohybujú sa na rovnotvárnych
vlnách od ebm, až po zlomeny a rovný beat v techne.
Pozývame do Prešova.
BREATHE FESTIVAL
WEB: 
www.breathefestival.sk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/breathefestival
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/breathefestival
Pre viac informácii kontaktujte:
Linda Durkáčová
+421 902 088 044
linda@breathefestival.sk

