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Proč tento Open Air?  

V rámci Bavorsko-Českých Týdnů Přátelství, festivalu přeshraničního setkání, který se uskuteční od 
května do srpna 2023 v Selbu, Aši a okolních regionech, je cílem prohloubit stávající kontakty mezi 
Bavorskem a Českou republikou.  
Jako hlavní akce se uskuteční Open Air s názvem "Dancing Friends" („tančící přátelé“), která svým 
významem přesáhne hranice. Pro tuto akci byli objednáni špičkoví a aktuální bavorští a čeští umělci a 
moderátoři.  
Poselství Bavorsko-Českých týdnů přátelství bude předáno hudebně a umělecky: Společně utváříme 
příležitosti! 
Koncert jako symbol přátelského a mírového soužití v srdci Evropy za přijatelné ceny vstupenek.  

Kde?  

Na Goldbergu v Selbu  

Kdy?  

Sobota 22. července 2023 - Vstup od 17 hodin - Koncerty od 19 do 23 hodin.  

Sestava:  

 De Facto Quartet (CZ)  
Unikátní smyčcové kvarteto mnozí znají ze soutěže "Česko Slovensko má talent", ale také v 
Německu Bruce Darnell poslal DFQ v roce 2019 zlatým bzučákem přímo do finále RTL-
formátu "Das Supertalent"."  

 Troglauer (BY)  
Troglauer jsou v současnosti jednou z nejúspěšnějších koncertních a koncertních kapel nové 
folkové hudby. Jejich směs lidové hudby a rocku je známá daleko za hranicemi Bavorska. Kdo 
by neznal stejnojmennou píseň z traileru "Bauer sucht Frau"... Troglauer hrají na velkých 
Open Air akcích, festivalech, ale jsou také vítanými hosty v mnoha televizních produkcích, 
např. na RTL nebo ZDF. 



 Lake Malawi (CZ)  
Sympatičtí kluci z Třince byli předskokany kapel jako The Kooks, Mika nebo Thirty Seconds to 
Mars a odehráli přes 300 koncertů po celém světě. V roce 2019 reprezentovali Českou 
republiku na ESC s písní "Friend of a Friend" a umístili se na skvělém 11. místě.  

 Leony (BY)  
Jako popová zpěvačka se Leony prosadila již několika zlatými hity. Bavorská zpěvačka se v 
roce 2014 jako osmnáctiletá se svou kapelou „Unknown Passenger“ zúčastnila pořadu RTL 
„Rising Star“. Tehdy Leonie Burger a její skupina vyhráli televizní show. Dnes je Leony na 
cestách jako sólový umělec. Její debutový singl „Surrender“ (2017) byl použit v reklamě na 
kolekci spodního prádla Sylvie Meis. Písně jako "Boots", "More Than Friends", "Remedy", 
"Stop The World" a "Crazy Love" dobyly německé hitparády. Nyní je Leony v porotě DSDS po 
boku Dietera Bohlena a Pietra Lombardiho a její kariéra stále stoupá. 

 Helena Šulcová (CZ) 
Sympatická moderátorka moderuje televizní a rozhlasové pořady v České republice a 
Německu již více než 15 let. Oběma jazyky mluví perfektně. V současné době ji můžete slyšet 
na české soukromé rozhlasové stanici Rádio F1. 

 Wolfgang Leikermoser (BY)  
Jeho hlas zná v Bavorsku určitě každý. Vždyť od roku 1988 působí většinou v hlavním 
vysílacím čase jako moderátor na soukromé rozhlasové stanici Antenne Bayern.  

Domovská stránka:  

Na adrese: www.dancing-friends.eu najdete všechny důležité informace o akci v němčině a češtině.  

Vstupenky:  

Za pouhých 10 € plus rezervační poplatek si můžete zakoupit vstupenky přímo na domovské stránce, 
online na adrese dancingfriends.ticket.io nebo ve známých předprodejích.  

Kontakt pro tisk:  
info@nord-sued-programm.de       info@selb23.de

 

 


