MĚSTO TANVALD POŘÁDÁ 24. ROČNÍK

TANVALDSKÉ
SLAVNOSTI
8. - 9. září 2017

AREÁL AUTOKEMPU

TANVALDSKÁ KOTLINA

Řemeslný jarmark, místní výrobci a prodejci, divadlo pro děti, dechovka, country, pop
a rock, kulturní program na venkovní scéně, občerstvení, stánkový prodej, výtvarné
dílničky a soutěže pro děti, v sobotu jízdy vyhlídkového vláčku do autokempu atd.

Pátek 8. 9.
18,00			

HUDBA TANVALD - taneční zábava k tanci a poslechu (www.skupinahiti.cz)					

Sobota 9. 9.
Divadlo ŠUS – loutková pohádka „Červená Karkulka“ (www.akaska.cz/sus). Dolní pódium kempu.
Celé dopoledne Soutěže, dílničky a hry pro děti - celý den ukázka domácích zvířat na louce nad autokempem (Ekofarma Tanvald)
10,00			
JABLONEČANKA - dechová hudba
11,30			
DEPOZIT - bluegrass, country, folk
13,00			
Vystoupení ZUŠ Tanvald (taneční obor, pěvecký sbor Melodia a školní big band)
				
a kroužku DRUMBENY (Středisko volného času Tanvald)
14,30			
SWING GRASS REVIVAL (www.swing-grass-revival.webnode.cz)
14,30			
Divadlo ŠUS - loutková pohádka „Ekopohádky“ (www.akaska.cz/sus). Dolní pódium kempu.
16,00			
TĚSNĚ VEDLE - pop-rocková skupina (www.tesne-vedle.cz)
17,30			
MEMPHIS - populární energická pop-rock kapela z Hradce Králové (www.kapelamemphis.cz) V roce 2017 jim vyšla
9,45			

				

novinka „Nad ránem‘‘, která je stejně jako předchozí singl „Zůstávám‘‘ v rotaci rádií a na Óčko TV.

19,00			

COUNTRY SISTERS - jablonecká dámská skupina vyjímečně v České republice (www.countrysisters.cz)
OHŇOSTROJ
Revival KABÁT TRIBUTE s pořadem „25 let skupiny Kabát“ (www.kabat-tribute.cz)
DOMESTIC - k tanci a poslechu (www.orchestr-domestic.cz). Dolní pódium kempu.

20,30			
20,45			
cca 22,30

9,00				
				
				

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY MĚSTA TANVALDU

9,00 – 17,00		
				

JÍZDY VYHLÍDKOVÉHO VLÁČKU - odjezdy od autoškoly Štejnar za viaduktem, dále zastávka u Sportovni haly,

10,00			

Slavnostní otevření Bike parku Tanvaldský Špičák (na vrcholu Špičáku)

11,30 – 14,00

SCOLAREST - den otevřených dveří ve školní restauraci na Výšině

22. ročník hasičské soutěže v požárním útoku. Městský fotbalový stadion na sídlišti Výšina.
Kategorie ženy, muži, zahájení dětských kategorií od 13 hod.
sídliště U můstku, autokemp. Zpět pojede vláček dolů okolo nemocnice. Jízdné 10 Kč/osoba. Intervaly jízd cca 40 min.

Tanvaldské slavnosti moderuje David Jelínek (rádio RCL).
Časy jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. Děkujeme za pochopení.
VSTUPNÉ ZDARMA. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Mediální partner

