
30.5.-31.5.201530.5.-31.5.2015
Sobota 30.května 2015 náměstí a nádvoří zámkuSobota 30.května 2015 náměstí a nádvoří zámku 

Záštitu nad 15.ročníkem festivalu převzal JUDr. Miloš Izák, starosta města

         Záštitu nad výtvarnou částí převzal Mgr. Radko Martínek, senátor PČR 

III. ročník srazu, výstavy a soutěže 
historických vozidel
III. ročník srazu, výstavy a soutěže 
historických vozidel

    Program:

    9.00     Dojezd na moravskotřebovské náměstí

    10:00   Závod časovky 1 míle

    11.30          Jízda elegance se spanilou jízdou městem   

   

II. ročník srazu, výstavy a soutěže historických kol

Program:

9.30    Dojezd na moravskotřebovské náměstí

9:30     Výstava historických auto-moto-velo

11:00   Start 60km dlouhé soutěže historických vozidel v okolí

Nádvoří zámkuNádvoří zámku
 10.00  RH BIG BAND Letovice

  12.30   Junior  Band ZUŠ Moravská Třebová

13.45   Bubny Band ZUŠ Moravská Třebová

15.00  Vernisáž výstavy obrazů a litografií Emmy a Barbory

               Srncových a výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ

 

                

15.00   

  14.45   Pohádka - O TŘECH PRASÁTKÁCH

                   Vystoupení literárně dramatického oboru 
                  ZUŠ Moravská Třebová

 15.30   Operka - O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE (Z.Svěrák, J.Uhlíř)

                Pěvecký sbor ZUŠ Moravská Třebová



14:00 - 18:00   Pestrý program pro děti ve spolupráci s DDM

                                          „v zámku a podzámčí” dobová řemesla, jízda zručnosti, 
                                          lukostřelba, souboj dřevci, souboj s dřevěným rytířem, 
                                          hod věnečkem, hod míčem, chůze na chůdách, 
                                          a mnoho dalších soutěží

 18.00    JUMPING DRUMS

 20.00   JANEK LEDECKÝ

 21.30     VOXEL

 16.30      ARRHYTMIA

            

 Jumping Drums Jumping Drums
 

 Jumping Drums VOXEL  VOXEL  

 JANEK LEDECKÝ JANEK LEDECKÝ

originální hudební seskupení čtyř violončellistů s bubeníkem, specializující se na interpretaci 
rockových, metalových či popových hitů z celého světa.

 profesionální skupina bicích nástrojů

mladý pop-písničkář, který je jedním z největších českých hudebních objevů současnosti, 
získávající v r. 2014 Českého slavíka Mattoni v kategorii Hvězda internetu, jeho singl "V naší ulici" 
je několik měsíců v top 10 nejhranějších písní.

ARRHYTMIA
                   

JUNIOR BAND
                   

RH BIG BAND Letovice
                   

13.30 - 18.00       Pestrý program pro děti ve spolupráci s DDM

                                      „v zámku a podzámčí” -  dobová řemesla 
 
                                           
                                                    

                                            - podkoní, kovář, pradlenka, pekař, cukrářka, 
                                              mlynář, šperkařka, klíčnice, kejklíři 
                                            - jízda zručnosti, lukostřelba, hod míčkem,
                                              souboj dřevci, souboj s dřevěným rytířem, 
                                              hod věnečkem, hod míčem, chůze 
                                              na chůdách, jízda na splašeném kole                                        
                                              provazochodectví

 ukázka zbraní                                            -

Sobota 30.května 2015  
na nádvoří zámku a dětském hřišti v podzámčí
Sobota 30.května 2015 
na nádvoří zámku a dětském hřišti v podzámčí 

Dětský den

Neděle 31.června 2015  Neděle 31.června 2015 

10.00-16.00  
                                 

                     
   Výstava otevřena do 22.6. 2015 denně
   mimo pondělí v 10-16 hodin

          Výstava obrazů a litografií Emmy a
                 Barbory Srncových
         
 
                

   Výstava obrazů a litografií Emmy a
     Barbory Srncových
     

         Festival  sborového zpěvu 10.00  Festival  sborového zpěvu - duchovní část 

              - kostel Nanebevzetí Panny Marie

               Odpolední festivalová přehlídka 
               sborového zpěvu  
13.30    Odpolední festivalová přehlídka 

               sborového zpěvu -  nádvoří zámku


