
UNPLUGGED



CO JE UNPLUGGED

Hudebně-dramatický festival pořádaný 
studenty naší školy, který spojuje divadelní, 
taneční a hudební vystoupení v jeden 
nezapomenutelný zážitek. Koná se v tělocvičně 
GMK po dobu 2 dnů. Unplugged podporuje 
zájem o umění a pomáhá rozvíjet talenty 
mladých lidí.



Unplugged tým má příležitost vyzkoušet si osvětlení, 
práci se zvukem, filmovou tvorbu, ekonomické řízení 
projektu, vedení lidí a spolupráci, různé formy 
propagace, řešení krizových situací, zařizování cateringu 
a další.



Kapely mají k dispozici zkušebnu pod internátem školy.Příprava na Unplugged probíhá po celý rok. 



HISTHISTORIEORIE
V květnu 1995 se Unplugged dostal poprvé na podium. 

Akce přinesla spoustu zkušeností a s dalšími ročníky Unpluggedu se 
zkušenosti zlepšovaly. Roku 2001, pod vedením kanadského 
profesora, dosáhl Unplugged kvalit obrovské akce nahrávané 
Českým rozhlasem a vysílané po internetu.

Následovala čtyřletá pauza. Po obměně organizačního týmu se roku 
2005 akce obnovila a vše se rozjelo nanovo. Další tři ročníky akce 
vzkvétala, než tým studentů odmaturoval a opustil gymnázium.

Znovu nastala čtyřletá pauza. Všichni se báli organizovat akci 
obrovských rozměrů, jež s sebou nesla velmi vysoké nároky a 
dlouhou historii. Přesto se roku 2011 objevili noví studenti a vrátili 
Unpluggedu život. 
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Umělecký zážitek vám 
zaopatří nespočet kapel 
různých žánrů a složení.

Je pravidlem, že 
alespoň někteří 
členové kapel jsou 
současnými či 
bývalými studenty 
GMK.



Neodmyslitelnou 
složkou Unpluggedu je 
divadlo.

Má jednotný děj 
rozdělený do několika 
scén, aby se střídala 
hudební a divadelní 
vystoupení.



K uměleckému 
programu patří i taneční 
vystoupení.

Většinou spolupracují s 
divadlem a váží se na 
některé divadelní scény.



Na Unpluggedu je možnost zakoupit si propagační 
materiál (trika, tašky, placky, nálepky)

i nějaké občerstvení (pizza, kofola).



UNPLUGGED 2016

Unplugged 2016 navštívil 
Peter Freestone, osobní 
manažer Freddieho
Mercuryho.

Zároveň se tento ročník 
může chlubit největší 
návštěvností za poslední 
roky (cca 440).



VÁNOČNÍ UNPLUGGED
Koná se před Vánoci v Domě kultury v Bílovci. Nechybí skvělá 
vánoční atmosféra ani občerstvení 
(cukroví, punč…).



Unplugged je zkrátka unikátní projekt, 

jenž má za cíl dát studentům nové zkušenosti

a postarat se o velkolepý a nevšední zážitek 
pro návštěvníky. 



Vytvořila Bára Tížková

GMK Bílovec

2016


