Ohlédnutí za Táta festem Chrudim 2016

Letošní Táta fest Chrudim navštívil historicky nejnižší počet účastníků - všichni, kteří letos
přišli, mají příští rok vstup zdarma (pokud tedy příští rok nějaký Táta fest pod naší taktovkou
někde bude....:)) - všem, kteří se nenechali odradit počasím a vybrali si v nepřeberné nabídce
dalších akcí tu naši, velice děkujeme!!!
Zároveň děkujeme všem tzv. lidem dobré vůle - tj. těm, kteří zdarma ve svém volném čase
přišli osobně pomoci s přípravou a realizací akce či prodávat dobroty s nejasnou představou o
tom, kolik se toho sní - jmenovitě Honza fotograf, Renča koloběžka, Zuzka a Richard z
Leťáku, Olinka z Muzea, naše Leonka, Jana a spol. z LKN/Střechy Pilný, Michal ze Spalto,
Hanka z Amálky, děvčata z Momo, Silvička s Borkem ze Zeleného domu, dámy ze
Zdravíčka, Lucka od buchet, Dan bagrista...zároveň děkujeme těm, kteří akci podpořili fin. i
hmotnými dary - Nadace VIA v rámci projektu Leťák žije!, město Chrudim, Truhlářství
Spalto, Střechy Pilný a LKN Chrudim!
V neposlední řadě děkujeme Tomášovi Machkovi za excelentní divadelní představení a
kapele Hakka Muggies, která se umí přizpůsobit každé situaci;)
Nízký počet návštěvníků ovšem neznamená, že se akce nepovedla - nepovedlo se především
to, že jsme v Letním kině nepostavili střechu, aby na nás nepršelo a naši milí účastníci,
partneři, divadelníci i muzikanti se neměli kam schovat...a tak na nás pršelo a nepršelo a
pršelo a nepršelo...
Pro další rok je tedy úkolem č.1 sehnat střechu nad Leťák nebo velké stany co umí stát v
kopci i na podiu?:)) a úkolem č.2 sehnat někoho, kdo Táta fest zařídí a nacpe inovovaným
programem:)) + naučit se čarovat - protože karty a online předpovědi počasí nelžou!
Díky všem a ahooooj!
Fotky zde:
https://www.zonerama.com/EDDAChrudim/Album/1734156
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