
Reggae kapela Švihadlo vystoupí v červnu v Praze na Černém Mostě

Legendární česká reggae kapela Švihadlo zahraje na festivalu Strawberry Fields
Praze na Černém Mostě.  Kromě klasických reggae hitů zazní i jejich nové songy z 
poslední alba. Svým vystoupením obohatí čtvrtý ročník festivalu, který je pro 
návštěvníky zdarma. Strawberry Fields pořádá organizace JAHODA ve čtvrtek 18. 
června 2015 od 14.00 do 21.00 hodin v areálu kulturního centra Plechárna. 

Kromě hlavní hvězdy, kapely Švihadlo
Queens of Everything nebo zpěvačka Carmen z
Kolíbala. Svůj prostor na pódiu najdou také mladé začínající kapely, složené převážně z 
klientů organizace JAHODA, jakými jsou Cross Station či Kinetic Art. Na návštěvníky čekají 
kromě hudebních vystoupení, také divadelní představení, workshopy, sportovní aktivity a 
mnoho dalšího. „Loňský ročník se setkal s
novinkám v programu jej letošní ročník v návštěvnosti i spokojen
překoná. Dali jsme prostor mladým umělcům, kteří vystaví svá díla v improvizované galerii. 
Kromě skateových závodů jsme připravili turnaje ve fotbálku.
aktivitami bude kadeřnický a airbrush tetovací stánek nebo laser game
festivalu Kateřina Marinicová.

Strawberry Fields se vyvynul z nenápadné zahradní slavnosti neziskové 
JAHODA. V roce 2012 se rozrostl v plnohodnotný jednodenní festival, na kterém v průběhu 
let vystoupili např. David Koller, Vložte Kočku, Prago Union, Amanitas a další. Přestože 
většina umělců vystupuje za minimální honorář, i tak je realizace ak
organizaci finančně náročná. Na pořádání festivalu se v posledních letech finančně podílel 
Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Praha 14. I přes tuto finanční jistotu, hledá 
organizace stále nové zdroje financování. 
zkoušíme poprvé získat peníze na zajištění programu prostřednictvím Hithitu. Jedná se o 
internetový portál, kde mohou lidé dobrovolně přispívat různými částkami na 
jim líbí” zmiňuje ředitelka JAHODY Marké
také spolupráce s partnery, kteří nám nabízejí zdarma své služby nebo vybavení.”

JAHODA je nezisková organizace z Černého Mostu, která pomáhá, baví a vzdělává. Hlavní 
programy JAHODY jsou nízkoprahové klub
Provozuje rodinné centrum, jesličky a mateřskou školu. Pro začínající kapely a muzikanty 
nabízí vybavenou hudební zkušebnu s nahrávacím studiem. Mezi další činnosti organizace 
patří vzdělávací programy a komunitní
Fields, který alespoň na jeden den obarví šeď

Kontakt pro média:
Kateřina Marinicová, produkční
mobil : 603 270 944
festival@jahoda.cz, http://strawberryfields.cz/
JAHODA, o.p.s., Vybíralova 969/2, Praha 
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Kromě hlavní hvězdy, kapely Švihadlo, vystoupí také známé skupiny Prague Conspiracy, 
nebo zpěvačka Carmen z United Flavour za doprovodu Admirála 

u najdou také mladé začínající kapely, složené převážně z 
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ředitelka JAHODY Markéta Kalinová a dodává: „Neméně důležitá pro nás je 
také spolupráce s partnery, kteří nám nabízejí zdarma své služby nebo vybavení.”

JAHODA je nezisková organizace z Černého Mostu, která pomáhá, baví a vzdělává. Hlavní 
programy JAHODY jsou nízkoprahové kluby a terénní program pro děti a mladé lidi. 
Provozuje rodinné centrum, jesličky a mateřskou školu. Pro začínající kapely a muzikanty 
nabízí vybavenou hudební zkušebnu s nahrávacím studiem. Mezi další činnosti organizace 
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