Festival svetla a tieňa po tretíkrát rozžiari Banskú Bystricu

Počas dvoch septembrových nocí sa Bystrica odeje do tmy a predvedie jedinečné svetelné
divadlo, v ktorom si príde na svoje široká verejnosť ale aj umelecká a vedecká odborná
verejnosť. Festival prináša divákom statické budovy meniace sa na gigantické plátna alebo
ožívajúce v príbehoch mladých umelcov, ale aj dynamiku tanečníkov v unikátnych
predstaveniach.
22. a 23. septembra 2017 máte, po zotmení, v čase od 19:30 do 23:00 hod., možnosť ochutnať

atmosféru svetelného umenia na Festivale svetla a tieňa v historickom centre mesta Banská

Bystrica. Novinkou tohto ročníka je festivalový maskot Svetlonoš, ktorý bude návštevníkov
sprevádzať lokalitami.

Diváci majú možnosť aj tento rok vidieť kombináciu svetelných a umeleckých žánrov. Festival

v tomto ročníku prináša tri videomappingy a päť projekcií, päť svetelno-tanečných predstavení,

v prevedení domácej umelecko-tanečnej scény, ako aj zahraničných umelcov, štyri interaktívne diela

umožňujúce zapojenie sa diváka, sedem svetelných inštalácií rozmiestnených po celej festivalovej

lokalite, dva workshopy, ale aj pozorovanie nočnej oblohy, tradičnú hru svetelných a laserových

lúčov nad mestom a ďalšie sprievodné podujatia.

Tretí ročník medzinárodného Festivalu svetla a tieňa odhaľuje tému Časopriestor. Z vedeckého

ponímania je časopriestor štvorrozmerný priestor zjednocujúci trojrozmerný fyzikálny priestor a
čas. Svetelná výstava v otvorenom verejnom priestore dáva priestor pre vznik a rozvoj súčasného

vizuálneho umenia a v rovnakom čase dáva historickým budovám nový architektonický ráz a účel. Na

festivale sa predstavia umelci z oblastí digitálneho umenia, umenia nových médií, umenia
performancie, videoartu a fotografie. Priestor dostane súčasný a ľudový tanec, hudobní skladatelia a
producenti, scénografi, choreografi a svetelní dizajnéri.

Usporiadateľom, tohto atraktívneho podujatia pre všetky vekové kategórie, je občianske združenie

„Kultúrne Slovensko“, v spolupráci s mestom Banská Bystrica a ďalšími partnermi. Festival sa koná
pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, s finančnou podporou Fondu na podporu
umenia a BBSK. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na stránke www.svetlo-tien.sk.

Návštevníci budú na jednotlivých lokalitách zbierať do mapy pečiatky. Ak sa im podarí zaplniť všetky

políčka, môžu byť zaradení do zlosovania o zaujímavé ceny. Počas festivalu bude pre návštevníkov

prebiehať aj online súťaž. Viac informácií sa fanúšikovia dozvedia už čoskoro na našej facebookovej
stránke Festival svetla a tieňa a webstránke.

Nenechajte si ujsť toto jedinečné predstavenie!

