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10.-11. 6. 2011 Na Kopečku
pátek
10. 6.
19–21

INSTRUMENTALKREIS Löbau: varhany, violoncello, housle, ﬂétna
MILAN HRABAL: všehochuť – čtení z existujicích a neexistujicích knížek

sobota
11. 6.
10–12

ZAHÁJENÍ
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM Varnsdorf: „Čeledín Jakub a krásná princezna“ (loutková hra)
ZŠ GABRIELY PELECHOVÉ Dolní Poustevna: „Šťastný život hmyzu“ a „Zpívejte s námi“
SBOR N. T. C. GYMNÁZIA RUMBURK: osobité úpravy populární hudby

12–14

TRYJO NEFORMÁLNÍ FORMACE: autorské songy na pomezí žánrů
DIVADLO AGENTURY PONDĚLÍ: „Divadelní automat“
ZBYNĚK ZEMAN: písničkář zpívající, veršující, malující
VOJTA & HONZA: vystoupení s Jo-Jo

14–16

SOUTĚŽENÍ
DAGMAR ČEMUSOVÁ: „O ptačím sněmu“ (hudební pořad pro děti)
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM Varnsdorf: „Vodník“ (divadelní hříčka)
ZBYNĚK ZEMAN: zpívající, veršující, malující písničkář

16–18

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM Varnsdorf: „Co nám spadlo z Olympu“ (divadelní hříčka)
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „VNÍMÁME SVĚT PĚTI SMYSLY“
VOBEZDUD: smyslný dívčí beat (housle, harmonika)
CREATIO, Aneta Pavlová a Luboš Pavel: „Motýlí údolí/East pokec revue“

18–20

20–22

(Není důležité jak daleko jedete, ale s kým jedete… Opravdu jsme tam byli spolu? Dva deníky a jedna cesta.)
EDWARD POWELL TRIO: hudba Orientu
(Edward Powell, CAN – ragmakamtar, Vlado Urlich, PERU – Andean ﬂutes, Hearn Gadbois, USA – Oriental percussion)

RUDRAKŠA, Pavel Pavlíček: Ethno–ambient
SLET HUDEBNÍKŮ

během dne:
• dílny a soutěže pro celou rodinu
• dětský koutek
• šperky, keramika, vyřezávané výrobky
• stánky s výrobky chráněných dílen
• domácí med s ukázkou včelstva
• občerstvení - pivo KOCOUR - čajovna

www.domeceknakopecku.cz

Vstupné na celý den
• 1 člověk pod 1 metr - zdarma
• 1 člověk nad 1 metr - 40 Kč
• 1 člověk nad 1,5 metru - 80 Kč
• 4 různě velcí lidé - 160 Kč

Kde:
Domeček Na Kopečku
Rumburk, Krásnolipská ul.
vedle evangelického kostela

