
 

Oslava 600. let 
udělení městských práv
Privilegium dané městu 
KardašOva Řečice
Janem starším z Hradce r. 1407
sobota 28. července 2007

Město Kardašova Řečice 1407 - 2007
   8:30 Zahájení budíčkem
14:00  Velkolepý průvod - příjezd 
  Jana staršího do Kardašovy Řečice
14:00 - 21.45 
  Pestrý Program Pro Všechny
22:00  ohňostrojné představení

infOrMace: www.  kardasova-recice.cz, tel.:  384 383 031 
www.divadlo-studna.cz, tel.: 777 166 655
 
Tuto akci pořádá město Kardašova Řečice 
ve spolupráci s Divadlem Studna 

vstup zdarMa

po celou dobu 
programu bude 

otevřena stylová 
tržnice a bohaté 

občerstvení 



Kardašova Řečice / 28. 7. 2007
 
   8:30 Budíček s dechovkou - řečická kapela v ulicích města
   9:00  Musikgesellschaft - švýcarská dechovka     Hlavní scéna
   9:30 Kvartet - Šermířská škola - skupina historického šermu Hlavní scéna  
10:00 Ghotic Teufel - dobová hudba - spolek hudby a tradic středověku  Hlavní scéna  
10:30 Divadlo Studna - Princ Jaromil - divadlo pro všechny a všem    Malá scéna
11:30 Kejklíř Půpa - nejen pro malé - eskamotér, žonglér, sokol Malá scéna 
12:00 Alla Danza - Středověké dvorské tance - rekonstrukce historického tance  Hlavní scéna  
12:30 Kvartet - Rytířský turnaj - skupina historického šermu Malá scéna  
13:00 Ghotic Teufel - dobová hudba - spolek hudby a tradic středověku  Malá scéna 
13:15 Řazení průvodu 
13:30 Průvod - Purkmistr, koně, kočáry, hudebníci, herci, tanečnice, šermíři, žonglér, lazebnice, ostatní lid...
14:00 Hlavní program - DS J. Tyl,  Kvartet,  Divadlo Studna   Hlavní scéna  
14:30 Šašek Vašek - i pro velké - ekvilibrista, jednokolkář, svůdník… Malá scéna  
15:00 Musikgesellschaft - švýcarská dechovka   Malá scéna 
15:30 Alla Danza - Dvorská renesance - rekonstrukce historického tance Malá scéna 
16:00 Babouci - dechová hudba - koncert Hlavní scéna 
17:30 Kvartet - Tři mušketýři - dobová šermířská groteska Malá scéna 
18:00 Hakunamatata - dětský rytmický orchestr Malá scéna  
19:00 Fešáci - country Hlavní scéna 
20:30 Alla Danza - Trampoty pana Voka - rekonstrukce historického tance Malá scéna
21:15 Ghotic Teufel - dobová hudba - spolek hudby a tradic středověku Malá scéna 
21:30 Divadlo Studna - O Bajajovi - divadlo pro všechny a všem Malá scéna   
21:45 Žhavý Půpa - Noční vzplanutí - zapálený milovník  Malá scéna 
22:00 Pyro&Art - Okno do historie lidstva - ohňostrojné představení Malá scéna 
22:30 Weggett, Extract - rocková taneční hudba Hlavní scéna   
 změna programu vyhrazena

Co nejsrdečněji Vás zveme a přejeme příjemnou zábavu. 


