TISKOVÁ ZPRÁVA
Kačina, 31. srpna 2017

Letošní, 5. ročník bejbypunkového rodinného festivalu
KEFÍR, je opět na Kačině
V sobotu 2. září se na Kačině koná rodinný festival KEFÍR. Od 10 do 21 hodin je
připraven program pro děti i rodiče plný hudby, divadla a zážitků. Festivalový
areál se rozkládá na lučinách za budovou zámku Kačina, který je jednou
z poboček Národního zemědělského muzea. Centrem festivalového dění bude
venkovní stage, další program se odehrává na okolních lukách a ve stínu
staletých dubů.
Největšími hvězdami festivalu jsou Kapely Bazzookas a Kašpárek v rohlíku. Návštěvníky
však čeká také Vypsaná fiXa, Kapitán Demo nebo třeba BomBarďák. Víc než desítka
divadel, další koncerty a kvalitní občerstvení provází festival po celé tři roky, kdy se na
Kačině koná. Letos mají návštěvníci poprvé možnost přespat v kefírovské Čtvrti snů a v
neděli pak pokračovat největší snídaní na světě pro tisíc lidí u jednoho stolu.
Festival je koncipován jako zážitkový. Vedle koncertů a divadel je tak připraveno množství
samostatných atrakcí a vstupů. Malí i velcí „bejbypankáči“ by měli vstoupit do světa, který je
během jednoho dne zcela pohltí.
Ředitel Zámku Kačina – muzea českého venkova Pavel Douša připomíná velmi dobrou
spolupráci s pořádající agenturou Ameba Production spol. s r. o.: „Organizátoři jsou
profesionálové, kteří umí pracovat s přáním a sny dětských návštěvníků. My jsme rádi, že se
nám daří zábavný program skloubit s prezentací hodnot, které zámek, zemědělské muzeum
a park - národní kulturní památka nabízí. Kefír na Kačině je vynikající kombinace.“

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se
zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování
zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze také další čtyři
pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Muzeum na zámku Kačina mapuje především historii
českého venkova, expozice představuje vývoj hospodářského zázemí zámku. Samotný zámek Kačina je českým
empírovým klenotem, návštěvníkům nabízí jedinečné interiéry, jako je Chotkovská knihovna, divadlo nebo
lékárna. Kontakt: NZM Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora. Ředitel pobočky Pavel Douša,
pavel.dousa@nzm.cz, 724 412 266. Marketingové oddělení NZM: Lenka Martinková, tel. 773 451 012,
lenka.martinkova@nzm.cz. Více na www.nzm.cz.

