CIBULA FEST
(stručný opis – štruktúra – krátka história – foto report – video report - press report)

www.cibulafest.eu

„Za 9. rokov sa na našom festivale zúčastnilo takmer 100.000 návštevníkov a vystúpilo viac ako 900 účinkujúcich“
„Posledné tri roky návštevnosť festivalu neklesla pod 30.000 za tri dni“

Foto Cibula Fest 2017

Stručná charakteristika a opis festivalu
Vznik a názov festivalu
Myšlienka uskutočniť festival, ktorý na pomedzí západného Slovenska a južnej Moravy chýbal, vznikla na jar v
roku 2009. Názov festivalu je odvodený z histórie mesta Holíč, kde sa konali cibuľové slávnosti a taktiež od
zaužívaného označenia obyvateľov mesta Holíč, ktorí sú na Záhorí známi ako „Cibulári“.
Pre zaujímavosť - obyvatelia susedného mesta Skalica sú známi ako „Fazulári“,
CIBULA FEST je multižánrový „Open Air“ festival. Podujatie je primárne zamerané na prezentáciu Českej a
Slovenskej hudobnej scény s poprednými umelcami zvučných mien. Tento prioritný smer je doplnený o
hosťujúce žánre z celého sveta. Festival dáva možnosť sa prezentovať i menším skupinám a začínajúcim
mladým talentom. Zámerom je spestrenie, porovnanie a predovšetkým nevyčerpateľné možnosti ponuky,
ktorá je vo svojich obmenách zárukou jedinečnosti a atraktívnosti podujatia. Celkovú ponuku dopĺňajú
adrenalínové, zábavné, zážitkové, náučné a detské atrakcie, hry a súťaže. Cieľom festivalu je vytvorenie
priestoru pre kultúrne vyžitie mladej i strednej generácie ako i pre rodiny s deťmi.
Vstupné na trojdňový pestrý program je primerané čo zaručuje vysokú návštevnosť.
Trojdenná vstupenka stojí 25 Eur. (Deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby neplatia)
Podtitul Česko – Slovenský festival má skutočne svoje opodstatnenie, lebo na základe reklamnej kampane
zameranej i na túto stranu monitorujeme, že festival navštevuje až 30% občanov z Českej republiky z celkovej
návštevnosti festivalu, čím sa udržuje a prehlbuje medzinárodná komunikácia a vzťahy.

Organizačný tím Cibula Festu z dlhoročnou praxou a stabilitou festivalu disponuje vynikajúcou znalosťou
regiónu a spolupracuje s lokálnymi podnikmi s veľkým počtom zamestancov ako i so širokým spektrom
subjektov v rámci Slovenska i Českej republiky. K dispozícii má vstupy v podobe monitoringu, analýz a
prognóz. Využíva všetky vstupné údaje pre efektívne cielenie reklamy (mobilita, sociálna a ekonomická
skladba obyvateľstva - predovšetkým návštevníkov festivalu). Pracuje s oficiálnymi štatistickými údajmi a robí
aj vlastné interné prieskumy. Svojim partnerom ponúka flexibilnosť, reprezentatívnosť výstupov, účinné
zhodnotenie vkladu a priebeh celého podujatia.

Lokalita sa nachádza na hraničnom pásme medzi slovenskom a českou republikou na letisku Holíč.
Región vyniká veľkými podnikmi a nízkou mierou nezamestnanosti.
V oblasti sú registrované významné investičné zámery v oblasti
obchodu, infraštruktúry, cestovného ruchu a priemyslu.
Z dlhodobého hľadiska sa jedná o perspektívny región
so silnou kúpnou schopnosťou.

!reál festivalu s rozlohou 200.000 m², podľa potreby i viac + stanový tábor a auto moto capming.

Foto areál festivalu 2014

„Štruktúra festivalu“
HLAVNÝ STAGE
ROCK STAGE
COOL ARÉNA
MUSIC MAP TV STAGE

ROCK / POP / WORLD / FOLK / SKA / EURODANCE
MOTO ZÓNA - ROCK / HEAVY METAL / SÚŤAŽE
DJs / DANCE / ELECTRO / HIP HOP / REGGAE
Medzinárodná súťaž mladých i začínajúcich skupín

Foto Cibula Fest 2014

GASTRO ZÓNY NA FESTIVALE

ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA FESTVALE

ČESKO vs. SLOVENSKO 2015
v letnom hokeji rozhodoval
Zdeněk Izer

Andrej Bičan a Peter Batthyány
ako moderátori 2013
využili voľný čas na kolotoče.

Motorkárske súťaže a
motorkársky výjazd po Záhorí .
Slovenský rekord v ťahaní
kamióna s návesom.

VIDEO

REPORT

Záznam 2017
https://www.youtube.com/watch?v=aKSZwmOa20k&feature=youtu.be
After movie 2017
https://www.youtube.com/watch?v=AN7YUksAe0I
After movie 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rnUDIfKK704&feature=youtu.be
After movie 2015
https://www.youtube.com/watch?v=1qayhPt0p_o&feature=youtu.be
After movie 2014
https://www.youtube.com/watch?v=KBUz6vaZHFM&feature=youtu.be
After movie 2013
https://www.youtube.com/watch?v=RtN-YFp0Wz4

PRESS

REPORT
TLAČOVÉ SPRÁVY 2017

https://www1.pluska.sk/Zaujimavosti/Majka-Demitrova-pride-na-Cibula-Fest-s-charitativnym-projektom
https://myzahorie.sme.sk/c/20607772/na-cibula-feste-v-holici-vystupia-viacere-hviezdy-priestor-dostane-i-charita.html
http://www.teraz.sk/kultura/hudba-na-cibula-feste-vystupi-legenda/256202-clanok.html
https://www1.pluska.sk/Soubiznis/Domaci-soubiznis/Zahoraci-zbystrite-usi-Do-Holica-sa-chysta-smrst-aka-tam-este-nebola
https://www1.pluska.sk/Zaujimavosti/Na-Cibula-Feste-vystupi-aj-Tomas-Klus-Freedom-Call-a-cerstvi-drzitelia-ceskych-Andelov
https://www1.pluska.sk/Zaujimavosti/Captain-Jack-sa-tesi-na-slovenske-pivo-v-Holici
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/427502-organizatori-cibula-festu-predstavili-program-podujatia/
https://myzahorie.sme.sk/c/20607772/na-cibula-feste-v-holici-vystupia-viacere-hviezdy-priestor-dostane-i-charita.html
https://www1.pluska.sk/Zaujimavosti/Navstevnikov-Cibula-Festu-kvoli-bezpecnosti-evakuovali
https://www.cas.sk/clanok/574374/organizatori-cibula-fest-2017-necakane-prerusili-festival-ludia-sa-buria-katastrofa-a-vysmech/
https://www1.pluska.sk/Soubiznis/Domaci-soubiznis/Drama-na-festivale-v-Holici-Spevaci-v-ohrozeni!-Vsetkych-museli-evakuovat
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http://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/398278-bez-kaviaru-a-sampanskeho-to-urcite-nie-kapela-scooter-chce-luxus/

http://www.pluska.sk/soubiznis/zahranicny-soubiznis/zahranicne-celebrity/07/video-thomas-z-modern-talking-citatelia-tentoodkaz-je-len-vas.html
http://zahori.sk/34979/cibula-fest-hlasi-najsilnejsi-rocnik-svetove-legendy-scooter-a-modern-talking-pridu-do-holica/
http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/07/foto-scooter-roztocili-zahori-neuverite-co-spravili-po-koncerte.html
http://www.teraz.sk/kultura/cibula-fest-hlasi-najsilnejsi-rocnik/187507-clanok.html
http://bombing.eu/fenomenalny-hlas-z-noveho-zelandu-prvykrat-na-slovensku/
TLAČOVÉ SPRÁVY 2015
http://www.tvregion.tv/rekordna-ucast-na-cibula-feste-2015/
http://clovekdoby.sk/hudba/najvacsie-letne-festivaly-na-slovensku/
http://www.topky.sk/cl/13/1430729/Cibula-fest-spaja-vsetky-generacie-i-narody
http://zahori.sk/28929/pozname-termin-a-novinky-7-rocnika-cibula-festu-v-holici/
http://www.aktuality.sk/clanok/263467/cibula-fest-2015-bude-vynimocny/
http://www.prozahori.sk/cibula-fest-spaja-vsetky-generacie-i-narody/

http://hudba.zoznam.sk/spravy/21-01-2015-lucie-bila-a-arakain-mieria-na-slovensko-budu-jednou-z-hviezd-cibula-festu/
http://www.aktuality.sk/clanok/269094/lucie-bila-a-arakain-jednou-z-hviezd-cibula-festu-2015/
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http://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/316709-na-cibula-feste-vystupia-alphaville/
http://www.teraz.sk/kultura/alphaville-cibula-fest-2014/83359-clanok.html
http://www.aktuality.sk/clanok/251366/cibulafest-2014-zacne-zostra-warm-up-bude-plny-rockovych-hviezd/
http://www.aktuality.sk/clanok/247446/na-cibula-fest-2014-mieri-aj-zahranicna-hviezda/

http://zahori.sk/na-cibula-fest-2014-mieri-aj-zahranicna-hviezda-festival-sa-rozrastie-o-dalsiu-zonu/
http://zahori.sk/cibula-fest-2014-hlasi-prve-mena-spustil-sa-specialny-vianocny-predpredaj/

TLAČOVÉ SPRÁVY 2013
http://www.aktuality.sk/clanok/227210/na-cibula-feste-2013-aj-kabat-tomas-klus-ci-krystof/
http://aktualne.atlas.sk/cibuta-fest-chce-byt-jednym-z-najvacsich-festivalov/showbizz/festivaly/
http://www.sdetmi.com/trnava/aktivity/detail/2054/cibula-fest-na-letisku-holic/
http://www.teraz.sk/kultura/cibula-fest-kabat-festival/53138-clanok.html
http://www.aktuality.sk/clanok/233241/kabat-v-plamenoch-klus-a-krajco-meter-vo-vzduchu-na-cibula-feste/
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SPOLOČNÝ REKORD ČECHOV a SLOVÁKOV NA CIBULA FESTE
http://zahorie.sme.sk/c/6884047/niekolkotonovy-kamion-cechov-a-slovakov-nezaskocil.html
http://www.slovenskerekordy.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=856&Itemid=66#.UiB0lT_-J2p
ROZHOVORY SK + FOTO CIBULA FEST
http://www.rozhovory.sk/nove-najnovsie-aktualne-spravy/fotogaleria-kabat-v-plamenoch-klus-a-krajco-meter-vovzduchu-na-cibula-feste/
CIBULA FEST BUDE POMÁHAŤ DETSKÉMU KARDIOCENTRU
http://www.aktuality.sk/clanok/210712/cibulafest-2012-bude-pomahat-detskemu-kardiocentru/
VEREJNÁ ZBIERKA POČAS FESTIVALU CIBULA FEST
http://www.nadaciadkc.sk/web/index.php/akopodporit/79-verejna-zbierka-pocas-hudobneho-festivalu-cibula-fest
CIBULA FEST NEZLOMILO ANI NEPRIAZNIVÉ POČASIE
http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=6296%3Acibula-fest-2012-nezlomilo-aninepriaznive-poasie&catid=56%3Aostatni-spravi&Itemid=54&lang=za

„Doplnkové informácie“
Organizačný tím Cibula Festu má na svojom konte aj iné úspešné akcie. Sú to rôzne kultúrne podujatia,
diskotéky a koncerty. Za zmienku stoja napríklad koncert KARLA GOTTA v Skalici v roku 2013, ktorý bol
postihnutý silnou negatívnou medializáciou. Dôvodom bolo majstrove ochorenie a hlasová indispozícia, ktorá
mala za následok preloženie termínov koncertov v iných mestách. V Skalici bol termín dodržaný, no bulvár
zasiahol aj do propagácie tohto koncertu. Fiasko sa však nekonalo. Skalický zimný štadión bol naplnený
takmer do maximálnej kapacity. Sekretariát Karla Gotta zhodnotil výsledok ako vynikajúci napriek
negatívnemu vplyvu médií a dlhoročný tajomník Karla Gotta Jan Adam sa o hlavnom promotérovi koncertu
Vladimírovi Chrenkovi vyjadril ako o najlepšom za posledné roky.
Ďalším úspešným podujatím, ktoré sme tento krát uskutočnili na letisku Holíč v roku 2015 bol mega open air
koncert skupiny ELÁN na ktorý prišlo 12.500 návštevníkov.
O rok neskôr sme znova zaplnili letisko Holíč, kde sme usporiadali veľkú open air show MICHALA DAVIDA.

Organizátor:
OZ CIBULÁK
Občianske združenie
908 61 Popudinské Močidľany 176
IČO : 42165270 / DIČ: 2023240329
Registrácia : MV SR pod č; VVS/1-900/90-373 22
Zastúpené: Vladimír Chrenka predseda

Kontakt:
Vladimír Chrenka
Mobil: +421 903 154 628
E-mail: info@cibulafest.sk

www.cibulafest.eu

„Nový logo design festivalu Cibula Fest“
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