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Program v pátek 19. června 2015: 
13:00 hod.  slavnostní zahájení starostou obce, přivítání hostů 
    dražba obrazu 
od 13:15 hod. vystoupení dětí z MŠ Dívčí Hrad 
   vystoupení pěveckého sboru z MŠ Město Albrechtice  
   hudební vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Jindřichov   
   country tanec Koníček dětí ze ZŠ Město Albrechtice  
   české, slovenské a anglické písně dětí ze ZŠ Město Albrechtice  
   taneční pásmo dětí ze ZŠ Osoblaha  
   hudba a zpěv dětí ze ZUŠ Město Albrechtice 
17:00 hod.  VOXEL 
18:30 hod.  Kristýna Postulková a skupina Rock2Day 
od 20:00 hod. DISKOTÉKA - hraje Martin Hradečný z Kofola Music Clubu KRNOV 
    21:00 hod. vystoupení EL PASO a pokračování DISKOTÉKY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Program v sobotu 20. června 2015: 
10:00 hod.  zahájení druhého dne festivalu, přivítání hostů 
od 10:15 hod. vystoupení dětí ze Skalité (Slovensko) 
    vystoupení dětí a hostů z Gmina Lubrza (Polsko)  
15:00 hod.  seskok parašutistů na hřiště 
16:00 hod.  Divadelní vystoupení Ochotnického divadla Osoblaha 
19:00 hod.  Martin Harich s kapelou 
21:00 hod.  David Deyl s kapelou 
23:00 hod.  slavnostní ohňostroj a zakončení festivalu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vstupné: ppro děti do 15 let ZDARMA, ostatní 11. den = 50,-Kč, ddruhý den = 80,-Kč 
 

Po oba dny občerstvení zajištěno     Kolotoče pro děti odpoledne ZDARMA 

Skákací hrady pro nejmenší 

Prodejní stánky s cukrovinkami a hračkami, upomínkové předměty,  

projížďky na koních a další aktivity 

 
 
 
Moderuje Radek Vráblík – mediálně podporuje Studio STA 
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