VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 2015
28.08. – 29.08.2015
PÁTEK 28
28.08.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
VÍTEJ NÁM VÉVODO!
14.00 – 20.00 Dobový jarmark
17.00
Příjezd Albrechta z Valdštejna a jeho družiny
Oficiální zahájení Valdštejnských slavností se starostou města, pozvanými
hosty a občany Chebu
17.30 – 19.30 Program pro vévodu
Účinkují: SHDŠ Rectus Cheb, Equet, BraAgas
20.00 – 22.00 Pijte a jezte na vévodovo zdraví
Na dobrou noc ohnivá show v podání skupiny Rectus
Františkánský kostel
19.30
Koncert pro vévodu
Koncert klasické hudby
Pozor vstupné!
Cheb – sraz před Turistickým infocentrem
21.00
Chebské obrazy
Hraná noční prohlídka inspirovaná pověstmi města
Vstupné: 80,- Kč (kapacita omezená, nelze uplatnit zlatou pásku)

SOBOTA 29
29.08
Kostel sv. Mikuláše
10.00
Valdštejnská pobožnost
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
10.00 – 18.00 Dobový jarmark
Dobová řemesla (viz. níže u doprovodného programu)
10.00
O Všudybylovi – Divadlo Studna
"Rozprávkár" (pohádkář) je člověk, jenž má dar vyprávět pohádky. A pokud dovolíte
i vám "Pepíno pohádkář" pomůže lecos pochopit a pak se tomu třeba i zasmát.

11.00
Drezúra koní z vévodovy stáje
13.30 – 18.00 Bavíme se na vévodovu počest
Program pro malé i velké
Účinkují: 13.30 Canora – dobová hudba; 14.00 Equet – taneční vystoupení
14.15 - vlajková show v podání skupiny Herold; 14.30 – Canora; 15.00 Moudrý rádce - pohádka v podání Divadla Studna; 15.50 - Canora; 16.30 Equet; 17.00 - Ozvěny orientu - orientální fakírská show v podání skupiny In
Flamenus; 17.30 - Taneční oddělení ZUŠ Cheb – dobový tanec
Doprovodný program:
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10.00 – 18.00
Dobová řemesla: svíčkař – výroba máčených či motaných svíček;
dráteník – výroba zvonků, věšáčků či dalších předmětů z drátů, ukázka drátování rozbitých
hrnců; košíkář – tvorba košíků z proutí; ražba mincí s mistrem mincířem; hrnčíř; řezbář
14.00 – 18.00

Loutkový ateliér – pod vedením zkušených loutkářů si můžete vyrobit
svou loutku

Krajinka
10.00 – 18.00 Kočovná společnost Al Rašíd a jejich středověké atrakce pro děti
16.00

VELKÁ CHEBSKÁ BITVA
Krvavá bitva, přehlídka armády a vojenské manévry – to vše pod taktovkou
Albrechta z Valdštejna a jeho důstojníků
Pozor vstupné!

AŤ ŽIJE VÉVODA FRÝDLANTSKÝ!
Velkolepé rozloučení s Valdštejnskými slavnostmi a vévodou, kterého protentokrát necháme
odjet z Chebu živého.
20.00
Velký pochodňový průvod městem
(od hradu, na náměstí, Kamennou ulicí do Krajinky)
Krajinka
cca 21.00
Vlajková show - Herold
21.30
Multimediální prostorová laser show
Hra paprsků, živé obrazy a hudební produkce v jedinečné audiovizuální show.
Cca 22.00
SO FINE
So Fine je pražský rock & popový band, v jehož čele stojí charismatický zpěvák z
anglického Liverpoolu Ged Maloney.
Pozor vstupné!

Doporučujeme: navštivte vojenské ležení na chebském hradě
Sobota 10.00 – 18.00 Třicetiletá válka
Dobové vojenské ležení rozbijí v hradním areálu otrlí žoldnéři vévody Frýdlantského. Přijďte
se podívat na statečné mušketýry, nebojácné pikenýry, drsné kyrysníky či ohněm bitev
ošlehané artileristy.
Vstupné 40,- Kč
Vstupné na programy označené „Pozor vstupné“ (zlatou barvou) je jednotné na tři akce
- 50 Kč (děti do 130 cm zdarma, návštěvníci v dobových kostýmech zdarma).
Zpoplatněny jsou také dílny a atrakce v Krajince a náměstí.
Zveme vás:
Neděle 30. 8.
VALDŠTEJNOVA DESÍTKA HISTORICKÝM CHEBEM
Běžecký závod pro nadšence a milovníky běhu.
Kulturní program: All Right – revivalová kapela
Propozice závodů:
Místo startu a cíle: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
Hlavní kategorie - 10 km: Startovné online i na místě 200,- Kč
Dětská kategorie (do 15 let) – 1 km: 50,- Kč
Více na http://rozbehnito.cz/tag/valdstejnova-desitka/
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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