YesMajáles a WooXUP Summer = dvě peckové akce na jednom místě
V sobotu 15. 6. 2019 to v Jeseníku opravdu žilo a ten, kdo v kteroukoliv denní dobu dorazil
do areálu bývalého Moravolenu (dnes WooXu), určitě nelitoval!
Ýbrboží den začal již v 10 hodin dopoledne, kdy se na start Závodu století postavili první odvážlivci,
na které čekala trasa vedoucí přes budovy bývalé textilky i řeku Bělou plná překážek ke zdolání. Ti
nejlepší z nejlepších si odnesli parádní ceny od značky WooX i dalších sponzorů akce.
Následně po druhé hodině vyšel z Masarykova náměstí historicky první Majálesový průvod vedený
oblíbeným kvartetem Funky Bonkers, kteří se u této příležitosti stylově vyfikli, stejně jako několik
dalších účastníků v super maskách. Průvod odstartoval prosluněné odpoledne plné hudby a zábavy,
během něhož i na hlavní stage přenesli trochu vichru z hor již zmínění Funky Bonkers, dále se
představili talentovaní zpěváci z Jesenicka Kholleo a Domi Szkipalová, rozjeli to rapper Shard spolu
s DJ Jaksem Wilsonem a v šesti vystoupeních se předvedlo také Taneční centrum YESDANCE.
Odpoledním programem provázela hlavní organizátorka YesMajálesu Adéla z HŠVP a OA Jeseník,
která kolem páté hodiny spolu s ostatními organizátory akci slavnostně ukončila a pozvala na stage
šumperské rappery Parchants Diary, kteří svojí show roztančili publikum.
Byl korunován Král YesMajálesu, kterým se díky obrovské podpoře na sociálních sítích stal
„kandidát č. 4“ Petr Šuba.
Mimo koncertů na hlavní stage si také zdejší střední školy připravily reprezentační stánky, u nichž
jste si mohli zakoupit něco dobrého na zub či k pití nebo jedinečnou klíčenku z 3D tiskárny a podpořit
tak budoucí ročník YesMajálesu. K dispozici byla také ukázka toho, co dokáží lego roboti, a malování
na obličej od žaček 2. stupně ZŠ Jeseník.
Po šesté hodině se sobotní program přehoupl do finále – ýbrbožího festivalu WooXUP Summer! Ten
začal koncertem ryze jesenické kapely NOE ROADS, jejichž hudba spojuje akustický pop-rock
s jedinečným hlasem frontmanky Natálie Rotterové. Následně šumperská skupina Trocha Klidu
rozezpívala publikum svými chytlavými pop-rockovými songy a moc jsme si také užili indie rock
v podání uskupení BRXTN.
Program na hlavní stage bohužel v nočních hodinách narušila bouřka, a tak se zábava přesunula
do Electro stage za oblíbený WooXTruck, který po celý den nabízel wooxusní zboží za polovic, kde již
od 10:30 nepřetržitě hrálo devatero úžasných DJs, jejichž rytmy dozněly až kolem jedné hodiny ranní.
Věříme, že obě akce letos začaly svou tradici, a už příští rok si je v Jeseníku zopakujeme!
YesMajáles pořádal tým mladých lidí při jesenické Radě studentů, kterou tvoří zástupci ZŠ Jeseník
a zdejších středních škol, se záštitou HŠVP a OA Jeseník, ve spolupráci s WooXUP Summer,
za podpory Wazy.cz, IDpásky.cz a s finanční podporou Města Jeseník, za což mockrát děkujeme.
Partnery WooXUP Summer jsou WooX, Sun Ski Sport s.r.o., Doke, Havana, Becherovka, Holba,
Bombus Energy a PWSZ, kterým děkujeme.
(A.Š., YesMajáles team)

