
     
 
 
 
 

 
                                                                
                                                              Tisková zpráva  
 

TOP týden – Svitavské letní slavnosti 

 
25. /20:00/ Náměstí Míru (u fontány)  

 Koncert  BUTY 
Vstupné: 100 Kč 
 
30. / 18:00 / foyer Fabriky Svitavy 
Vernisáž výstavy fotografií 
Václav Müller a Zdenek Svánovský: Chrámy krále Lalibely a biblická místa  
Fotografie jsou zaměřeny na země a místa spjatá s biblickými příběhy a uvidíte na nich výjevy z 
Izraele, Libanonu, Jordánska, ale i z unikátních monolitických chrámů v Etiopii. Zpestřením 
vernisáže bude vystoupení písničkáře Petra Sedláčka a povídání s autory o vzniku fotografií. 
 
 30. /20:00/ Náměstí Míru (u fontány)  
Aneta Langerová & kapela 
Vstupné: 100 Kč 
 
31. / Náměstí Míru 
Slavnost dechovek 
- 12:00 hodin   4. nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin 
Vystoupí mažoretky z Lačnova, Jemnice, Chrudimi a Moravské Třebové 
Moderuje Ondřej Komůrka 
- 14:00 hodin  21. Slavnost dechových hudeb 



Účinkují svitavské dechové orchestry, Skutečtí šeuci, dechová hudba Jižani a Kameníkovi 
muzikanti. 
 
1. 9. / od 9:00 do 17:00 / Náměstí Míru Svitavy 
Svitavská pouť ke sv. Jiljí 
 
• horní část náměstí Míru 
HISTORICKÝ PROGRAM  
Návštěva generála A. V. Suvorova 
Divadlo historie v pohybu EXULIS (Brno) 
  9:00 - Příjezd generála s doprovodem 
10:15 - Huncfut  
hudební recitál 
10:55 - Hraběnka Jekatěrina   
taneční performance taneční skupiny La Quadrila 
11:30 - Ve stínu Ivana Hrozného 
 ukázky práce kata na carském dvoře 
12:00 - Doprovodný program v dobovém táboře 
pro návštěvníky možnost střelby z luku a kuše, středověká hra Castiles.. (po celou dobu konání akce) 
13:00 - Huncfut 
13:30 - Kulka je hloupá, bodák je chlapík  
ukázka výcviku koně a jezdce, jezdecké umění kozáků 
14:00 - Duelanti  
divadelně šermířská performance z období empíru – skupina Exulis (Brno) 
14:30 - Těžký život carského vojáka  
z vojenského života na konci 18.století - skupina Rekové (Brno) 
15:30 - Kněžna Světlana 
ukázky dvorských tanců – taneční skupina La Quadrila 
16:00 - Orient a fakír  
vystoupení fakíra Ahmeda, plivání ohně.. – taneční skupina Maya 
16:30 – Pocta pro cara 
souboj na pistole mezi důstojníky, odjezd generála Suvorova 
 
• střední část náměstí Míru 
ŘEMESLNÝ JARMARK 
dobové stánky, předvádění řemesel, prodej výrobků, občerstvení 

 
. dolní část náměstí Míru 
9:30, 11:45 a 14:00 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO S KARLEM HEGNEREM 
10:45 a 13:00 
DOZING BROTHERS 
15:30 
DVOJITÉ GÉ 
16:30 
BEZLIMITU 
 
 
• kostel svatého Jiljí 
19:00 – Slavnostní koncert 
TRIO L ´AMBRE 
Kamila Sokolová – soprán, Petr Jeníček – flétna,  
Petr Kadidlo – tenor, Hana Kratochvílová - varhany 


