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Milí přátelé,

zdá se vám, že tu chybí informace o zajímavých hudebních událostech (koncertech, festivalech,
počinech, …) nebo o zajímavých lidech, muzikantech, které jsou ve vašem okolí nebo do
vašeho okolí zavítají? Věříme, že takových zajímavostí je po celé naší zemičce mnoho, ale
bohužel samotní redaktoři nejsou schopni o všech napsat a všechny vás tak informovat. Možná
si říkáte, že na váš region zapomínáme a další si zase mohou říkat, že se tam „u sousedů“
vůbec nic neděje. Vězte, že z druhého pohledu se situace může jevit dost podobně...a to si
myslíme, že je škoda.

Existuje na toto řešení??? My se domníváme, že ano! A jsme si také vědomi toho, že se
neobejdeme bez vaší pomoci. Právě vy můžete být zrovna tam, kam se naši redaktoři nemohli
dostavit.

Z vlastních zkušeností víme, že napsat a zveřejnit jakýkoli článek (reportáž, recenzi či rozhovor)
není jednoduché a vyžaduje určitou porci odvahy. Ale i tak věříme, že tací lidé se mezi vámi
najdou a že nám pomůžete posunout FOLKtime.cz o něco blíže k vám, čtenářům, bez kterých
by naše společná práce neměla smysl.

Spolupráce s FOLKtime.cz se ale nemusí omezit pouze na psaní článků. Chceme realizovat i
vaše nápady, podněty, které pro nás, či čtenáře, mohou být zajímavé.

Nemůžeme vám nabídnout žádné finanční ohodnocení, protože celý tento projekt je
nevýdělečný, ale můžeme vám nabídnout pohled do zákulisí, setkávání se se známými
osobnostmi, akreditace na jednotlivé akce, či ponechání recenzovaného alba a v neposlední
řadě pohled do zákulisí denně aktualizovaného serveru.
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Pokud vás naše nabídka na společnou práci zaujala a chtěli byste se stát, i když třeba pouze
občasným, přispěvatelem, neváhejte nám svůj článek, námět, či připomínku poslat na redakční
mail redakce@folktime.cz.
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