Cílem festivalu je upozornit na literární kontext Brna a míst, která mnohdy bez povšimnutí míjíme. Odkaz
na útroby krávy není náhodný, neboť i město má své vnitřní prostory, místa, která by sama o sobě
nedávala žádný smysl. Brno tak vytváří jakési urbanistické vyprávění tím, že příběhy svých ulic staví do
kontextu města.
Projekt je multižánrovým festivalem na podporu četby a knihoven probíhající v centru města Brna.
Projekt vznikl na půdě Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a na jeho realizaci
se podílí studenti a absolventi této instituce ve spolupráci se členy o. s. Kulturárium, které pořádá mj.
divadelní festival Brněnský lunapark aneb Divadlo ke kávě (www.brnensky-lunapark.cz), festival
Degeneration Next, Kabinet nezávislého filmu a Týden kávy Brno.
Pestrý program nabídne happeningy s prvky site-specific umění, kdy bude celé město spojeno v jednotný
celek prostřednictvím literatury. V ulicích města rozmístíme putovní knihovničky, jejichž obsah se bude
vždy vztahovat ke konkrétním místům, a u nichž diváci zhlédnou doprovodný kulturní program či čtení.
V rámci pouličních představení nabídneme divákům brněnská divadla, hudební program, freezingy či
performance, ve vnitřních prostorách pak budou mít návštěvníci možnost zúčastnit se čtení známých
autorů a zhlédnout instalace brněnských umělců připravené přímo pro náš festival. Na ulicích a ve
vybraných kavárnách také budou určena tzv. „místa na čtení“, která každému umožní usadit se nerušeně
s knihou.
Festival se snaží uchopit knihu v celé její dokonalosti. Jeho součástí budou tedy i workshopy a přednášky
zaměřené na ilustrace, design, překladatelství nebo vazbu. Literatura i kniha se neustále vyvíjí a ani náš
festival nezůstává pozadu. Proto se část programu zaměří na elektronické knihy.
Komunikace s veřejností je pro nás zásadním tématem, kterému se dlouhodobě věnujeme. Festival bude
propagován na plakátech po celém městě, v tisku a pomocí internetových kampaní. Před festivalem
budou vytištěny stovky bulletinů, které budou k dispozici zdarma ve školách, hudebních klubech
a kavárnách. Zároveň bude od počátku srpna pravidelně aktualizován festivalový web na adrese
www.ikravamasvouknihu.cz.

Věříme, že Vás naše nabídka osloví a že se nám s Vaší pomocí podaří festival rozvíjet a nabídnout
návštěvníkům co nejbohatší program.
Děkujeme.
Za festival na podporu čtenářství a knihoven „I kráva má svou knihu“
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