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NJR - ČERVEN 2011

Aktuality

Jihlavskou kulturní událostí léta
bude Havíření 2011
Jihlavský havířský průvod, o.s.
Jihlavský cech právovárečníků
a vinárníků, o.s.
AlternativaPro, o.s.
ve spolupráci se statutárním
městem Jihlava

Vás srdečně zvou
na kulturní pásmo
HAVÍŘENÍ 2011,
které bude probíhat
od pátku do neděle
v termínu 24. – 26. 6. 2011.
Program:
Pátek 24. června
HAVÍŘSKÝ PRŮVOD
(Masarykovo náměstí Jihlava)
Po celý den bude na Masarykově
náměstí probíhat Řemeslný jarmark
v režii Služeb města Jihlavy. Od poledne bude probíhat program především pro děti v maringotce Jakuba
Škrdly. V podvečer od 18.00 hodin
půjdou průvody dětí v havířských
kostýmech. Vždy v časech kolem
průvodu budou vystupovat různé
hudební skupiny
16.00 hod. FUNNY FELOWS –
OLD TIME BAND
17.00 hod. bubeníci
18.00 hod. Jihlavský havířský
průvod – historickým centrem
města
19.00 hod. MARIO BIHÁRI a
BACHTALE APSA
21.00 hod. IVAN HLAS TRIO
Sobota 25. června
HAVÍŘSKÝ PRŮVOD
(Masarykovo náměstí Jihlava)
9.00 hod. bubeníci
10.00 hod. Jihlavský havířský
průvod – historickým centrem
města
11.00 hod. HROMOSVOD – folkrock
DĚTSKÝ DEN
(letní kino Heulos Jihlava, Březinovy sady)

Havíření 2011
24. – 26. 6. 2011
JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ
(letní kino Heulos Jihlava, Březinovy sady)
1. ročník festivalu minipivovarů
– přehlídka tradičního českého řemesla, kde budete moci ochutnávat
a porovnávat celou řadu piv z produkce necelých dvou desítek malých
a středních pivovarů.
13.00 – 17.00 první blok festivalu
• zahájení festivalu moderátorem
Radkem Tulisem
• úvodní proslov čestného hosta a
kmotra festivalu Tomio Okamury
• koncert skupiny Honzíkova cesta
• průběžné představování minipivovarů a jejich piv na čepu
• koncert skupiny Hromosvod
• vyhodnocení soutěže o nejlepší
pivo Jihlavského pivního pábení
• BONUS: slosování anketních
lístků o zajímavé pivní ceny

17.00 – 24.00 druhý blok festivalu
souběžně s Koncertem bez hranic
Vstupné*: 100,- Kč, studenti a senioři 50,- Kč, děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma
* Vstupné je společné pro festival
minipivovarů Jihlavské pivní pábení
a Koncert bez hranic
KONCERT BEZ HRANIC
(letní kino Heulos Jihlava, Březinovy sady)
Sedmihodinový koncert, který nemá hudebních, žánrových a dokonce
ani generačních hranic.
• česko-slovenský projekt Dana
Bárty a Dary Rolins
• La Trobe
Neděle 26. června
POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
V neděli půjde průvod permoníků ke kostelíku svatého Jána, kde od
11.00 hodin bude probíhat program
plný pohádek pro děti, dílen a všelikého dění až do večerních hodin.

9.00 hod. Jihlavský havířský průvod – ke kostelíku svatého Jana
Křtitele
10.00 hod. Mše svatá
po mši svaté bude následovat program až do setmění:
Středověká lidová muzika - Ignitius
NaKop Tyátr - O Smolíčkovi
Divadlo Já to jsem – Eliščiny pohádky
Vojta Vrtek – Pohádky z kadibudky
Provazochodkyně Kiki – volné lano
Orchestr Péro za kloboukem
Žonglérská dílna Vojta Vrtka
Teátr Víti Marčíka – Šípková Růženka
Jakub Škrdla – Mystérium svět
Více informací naleznete na:
http://pruvod.rohozna.net/
www.radnicni-jihlava.cz
Facebook: Jihlavské pivní pábení
(Do naší uzávěrky nebyl detailní
program znám.)
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