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 14. 6. 2014 Na Kopečku v Rumburku

akce se koná za podpory:
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 14. 6. 2014 

•
•festiválek 

malého umění

VIII. ročník

pořádá o. s. Dokořán Rumburk

10–12 Z REPERTOÁRU ZUŠ RUMBURK: kytarový soubor NOVUS, pop&rock a zpěv
JAK SE KAŠPÁREK NECHTĚL ŽENIT: Loutkové divadlo Dolní Poustevna       
SOUTĚŽ

12–14 POMÁDA: hudební vystoupení Praktické školy G. Pelechové 
PLETIVO: folková hudba - zapleteme vás do pletiva našich spletitých i popletených příběhů ze života i fantazie
DOG DANCING: tanec se psem

14–16 PLASŤÁCI: WORD MUSIC, BIG BEAT - nejmladší muzikanti ve výběžku
ČAJORI: břišní tanečnice - „Ze Šluknova až do Orientu“ 
LUSATIA CONSORT: pěvecký a hodební sbor ze Cvikova - tradiční nástroje, folklor z celého světa

16–18 SOUTĚZ
ONDŘEJ HALAMA: duchovní a písničkář z kapely Pranic, folk
JONÁŠ FREUNDORFER a hosté: mladý hudebník z Rumburka s vlastní osobitou tvorbou

18–20 KOUZELNÍK
RAJTARAJ: akustický etnošraml vycházející z tradic Balkánu, Skandinávie i západní Evropy aneb Zač je toho klobouk!

20–22 ROSENCRATZ A GUILDESTERN JSOU MRTVI: krátký dialog z divadelní hry, lahvové pivo, kyselé okurky, pyžamo
THE CUPCAKE COLLECTIVE: power jazz, energická pohodovka
LEČ PRO NIMRODA: svérázná divadelní aktovka v ojedinělém pojetí dvou mladých herců

moderují: PAVEL LAMPA a ROMAN WINTER

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

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

během dne:
• ukázky starých řemesel  

• živá zvířata

• stánky a dílny

• občerstvení - pivo KOCOUR - čajovna

Kde: 
Domeček Na Kopečku

Rumburk, Krásnolipská ul.
vedle evangelického 

kostela 


