Tisková zpráva

TOP TÝDEN VE SVITAVÁCH
1. – 7. září 2014
Jako každý rok je i letos týden před první zářijovou nedělí - svátkem svatého Jiljí (po němž je
pojmenován nejstarší kostel ve městě) věnován rozloučením se s létem zakončeným poutí ke sv.Jiljí.

1. – 7. září Řezbářský memoriál Aloise Petruse
Svitavský stadion
V minulých ročnících vzniklo již 35 velkých soch,
ke kterým letos přibudou další. Smyslem celé akce
je kromě jiného oživit venkovní prostory města a
vyvést výtvarná díla za lidmi do exteriérů.
Obsahové zaměření letošního řezbářského plenéru
je SMYSLY. Tedy výtvarné ztvárnění základních
lidských smyslů: zraku, čichu, sluchu, zraku a
hmatu. Letos se představí tito autoři: Vítězslava
Morávková, Němčice u Litomyšle; Petr Steffan,
Městečko Trnávka; Jiří Kosina, Moravská Třebová; Michal Hanula, Ružomberok; Lubo Žila,
Ružomberok; Jiří Jurka, Opatov; Wit Pichurski, Opole; Josef Gestinger, Ostrý Kámen, Jaromír
Dubský, Havlíčkův Brod.
1. září 19:00 Koncert kapely The Dozing Brothers - Svitavský stadion
Jazzová a dixielandová hudba z počátku 20. let minulého století.

3. září 19:00 Koncert kapely Vobezdud - Svitavský stadion
Folk, šanson, pop, disko, punkrock
5. září 19:00 Vernisáž Venkovky - náměstí Míru
K obrazům vytvořených v průběhu
minulých čtyřech let mladými
výtvarníky
v netradičních
prostorách se připojí do uličky
Pod Věží další obrazy mladých
výtvarníků vzniklých v letošním
roce
v Ottendorferově
domě.
Rozšíří tak ojedinělou venkovní
galerii.
20:00 Koncert kapely Mandrage
- náměstí Míru
Jedna z nejúspěšnějších mladých
tuzemských kapel se proslavila
písněmi Kapky proti slzám, Hledá
se žena, Šrouby a matice apod.

6. září 12:00 Přehlídka mažoretek - náměstí Míru
5. nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin: mažoretky z Lačnova, Jemnice, Chrudimi, Moravské
Třebové a Jevíčka přehlídku moderuje Ondřej Komůrka
13:30 – Slavnost dechových hudeb - náměstí Míru
13:30 Pochod svitavských dechovek s mažoretkami po náměstí
14:00 – Žákovský dechový orchestr ZUŠ a Jarda Gang Svitavy, kapelník Jaroslav Dvořák
15:00 – Svitavská dvanáctka, kapelník Roman Kalvoda
16:00 – Boskovická kapela, kapelník Zdeněk Jindra
17:00 – Pernštejnka Pardubice, kapelník Vladimír Černý
18:30 – Astra Svitavy, kapelník Pavel Pospíšil
19:30 – Dechová hudba Hulíňané, kapelník Petr Němec slovem provází Pavel Pospíšil
17:00 Vernisáž Řezbářského memoriálu – Svitavský stadion
Ukončení řezbářského memoriálu Aloise Petruse, představení řezbářů veřejnosti a slavnostní předání
nově vzniklých soch starostovi města
19:00 Koncert Pocta Evě Olmerové - Svitavský stadion
Nové úpravy největších hitů první dámy českého jazzu a blues. Koncert inspirovaný osobností a
hlasem jazzové legendy, zpívá Ženeva Dubská, hraje Kvinteto The Drinkers.

7. září 9:00 – 18:00 Pouť ke sv. Jiljí 2014 - náměstí Míru
Staročeský jarmark, dobový program, muzika
Program dobové scény "Zítra rukujeme" - horní části náměstí
Historický program s jarmarkem a dobovým koloritem zaměřený na připomenutí 100. výročí
začátku I. světové války
9:00 - Zahájení dobového života v historickém ležení s dobovými stany a reáliemi,
jarmarkem s historizujícím zboží a řemesly, dobové občerstvení
9:30 - Průvod vojáků a "branců" jarmarkem včetně jezdců na koních
10:00 - Ukázka jezdeckého umění, představení koní, jezdců, uniforem s komentářem
10:30 - Programový blok - hudba, kejklíři, soutěže pro děti na pódiu
12:00 - Představení vojáků na pódiu s vysvětlujícím komentářem k výročí a situací
ve Svitavách v době mobilizace
12:30 - Polední pauza, dobový život v táboře
13:30 - Průvod vojáků a "branců" jarmarkem včetně jezdců na koních
14:00 - Příjezd generality historickým vozidlem, inspekce ve
vojenském ležení
15:00 - Představení vojáků na pódiu s vysvětlujícím
komentářem k výročí
15:30 - Programový blok - hudba, kejlíři, soutěže pro děti na
pódiu
17:00 – Slavnostní závěr
Hudební program - dolní části náměstí
10:00 - Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem
Karlem Hegnerem
11:25 - Koncert moravskotřebovské kapely Světlo světa
12:25 - Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem
Karlem Hegnerem
13:50 - Koncert svitavské kapely Generace
14:50 - Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem
Karlem Hegnerem
16:15 - Koncert svitavské kapely Do větru
17:00 – Závěr
19:00 Slavnostní koncert - Kostel sv. Jiljí
Jiří Sejkova (hoboj), Karolína Janů (soprán), Pavla Salvová-Bočková (varhany)

