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Tisková zpráva, 24.9.2018
KULTURFEST 20: 20. ročník festivalu terapeutických komunit

Divadla, sportovní klání i umělecká tvorba - to je festival Kulturfest, setkání českých i zahraničních
terapeutických komunit. Jde o jedinečný projekt, jehož cílem je zprostředkovat návštěvníkům silný zážitek
bez drog a umožnit klientům setkat se s lidmi, kteří mají podobnou cestu. Sdílet své zkušenosti, poznat členy
jiných komunit.
Areál na Včelníku hostí každoročně stovky lidí. Přijíždějí nejen všechny terapeutické komunity z České
republiky, ale i zahraniční hosté. Letos jimi byli členové polské komunity Monar. Od pátku se areál Magdalény
proměňuje ve stanové městečko, bunkry se mění v divadelní sál a galerii. O chod festivalu se společně starají
klienti a zaměstnanci Magdalény, s přípravami začínají několik týdnů před zahájením. Program probíhá od
pátečního podvečera do nedělního dopoledne a vedle kulturního vyžití nabízí také volebalový turnaj, jehož
vítězkou se stejně jako loni stala terapeutická komunita Fides z Bílé Vody. Sobotní večer patří společnému
táboráku, kytarám a odpočinku. Letos program ozvláštnily také dvě komunitní kapely se svými koncerty.
“Cílem letošního KULTURFESTU bylo obohatit tradiční program a povzbudit umělce k tvorbě. Chtěli jsme
jim dát možnost prezentovat se, vystoupit před publikem a podělit se o to, co dovedou, co je baví,” přibližuje
svůj záměr Pavel Hanzal, vedoucí TK Magdaléna.
Divadla nacvičují klienti v rámci dramaterapie pod vedením odborníků a odbornic, každý rok vznikne nové
představení. Magdaléna připravuje vedle divadla na Kulturfest také divadelní Pašijové hry.
“Jsme rádi, že po dvaceti letech je Kulturfest stále živým festivalem s rodinnou atmosférou. Zároveň jsme
během dvaceti let vychytali všechny nedostatky a dnes je Kulturfest opravdu velkým a dobře fungující
festivalem,” pochvaluje si František Jírový, zástupce vedoucího.
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