pátek 25. 8. 2017
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 –19.15 Program pro vévodu
Účinkují: SSŠ Rectus Cheb, Sempre Salve, taneční oddělení ZUŠ Cheb,
herci ZDCH.
19.15 – 20.00 Rytířský turnaj na koních
20.00 Komedie o tom velkém chebském mordu
Příběh v podání dramatického a tanečního oddělení ZUŠ Cheb.
20.15 Salón hraběnky aneb seznamte se s módou středověku
Posezení s hraběnkou Isabelou Kateřinou z Harrachu, která prozradí,
co vše musela mít na sobě pravá dáma.
21.00 Drak a Rytíř – show s obřími loutkami v podání divadla Kvelb.
21.30 Ohnivá show na dobrou noc
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad – sraz před Infocentrem
21.45 Chebské obrazy
Hraná noční prohlídka inspirovaná pověstmi města Chebu.
Vstupné: 80 Kč (kapacita omezená, předprodej v Infocentru)

sobota 26. 8. 2017

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
10.00 – 18.00 Dobový jarmark
10.00 – 18.00 Středověká vesnička – uměleckořemeslné vystoupení
Tradiční tkalcovské techniky a předení, práce se dřevem a parohovinou, práce s kostí,
práce s kovy, ranhojič, předvedení nástrojů ze středověku i z období třicetileté války,
hráčské doupě, ukázka dobového vaření a pečení.
10.00 Popelka – klasická pohádka v podání dramatického a klavírního oddělení ZUŠ Cheb.
10.30 Uličnickej blázinec – pouliční divadlo v podání divadla Kvelb.
Chebský hrad
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
Muzeum Cheb – nádvoří
10.45 Komedie o tom velkém chebském mordu
Příběh v podání dramatického a tanečního oddělení ZUŠ Cheb.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
11.15 Drezúra koní z vévodovy stáje
Ukázka výcviku koní pod taktovkou Albrechta z Valdštejna.

13.00 – 17.00 Bavíme se na vévodovu počest
Program pro malé i velké diváky.
Účinkují: 13.00 Tempus - hudební skupina, hrající historizující folk-rock; 13.30 A-Balli skupina
historického tance; 13.45 Veronika Vlčková – Collective Vagabundus – kejklířské vystoupení;
14.00 Český Kašpárek – divadlo Kvelb; 14.30 Tempus; 15.00 A-Balli; 15.30 Český Kašpárek –
divadlo Kvelb; 16.00 A-Balli; 16.15 Veronika Vlčková – Collective Vagabundus;16.30 Tempus.
Infocentrum města Chebu
13.30 Disputace nad kronikou města Chebu
Vévoda Albrecht z Valdštejna se setká s chebským kronikářem Jindřichem Josefem Turkem
a nahlédnou společně s vámi do kroniky našeho města. Máte jedinečnou příležitost prohlédnout si kroniku města Chebu, oceňovaný unikát i za hranicemi České republiky.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
14.00 – 16.00 Šermířská škola se skupinou SSŠ Rectus
17.00 – 18.00 Velká chebská bitva
Krvavá bitva, přehlídka armády a vojenské manévry – to vše pod taktovkou
Albrechta z Valdštejna a jeho důstojníků.
Klášterní zahrada
17.00 Duo La Notte – Lucie Marková (klavír), Jana Juřicová (flétna)
Dvě půvabné dámy z Chebu zahrají pro relaxaci a odpočinek
v krásném prostředí Klášterní zahrady.
průvod městem

AŤ ŽIJE VÉVODA FRÝDLANTSKÝ!

Velkolepé rozloučení s Valdštejnskými slavnostmi a vévodou,
kterého protentokrát necháme odjet z Chebu živého.
20.00 Velký pochodňový průvod městem
(hrad, ulice Dobrovského a Židovská, náměstí, Kamenná ulice, Krajinka)
Krajinka (pozor vstupné)
21.00 Rozloučení s vévodou zakončené slavnostním ohňostrojem
cca 21.15 FUNK CORPORATION
„Máme rytmus, jsme groovy a naše dechy vám vyfouknou mozek z hlavy. Hrajeme vše,
co je funky – staré hity, nové pecky, profláklé šlágry, songy z neprobádaných
soulových koutů, a když je toho málo, něco složíme.“
Vstupné 60 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Předprodej vstupenek v Turistickém infocentru města Chebu a během slavností budou k dostání
ve speciálních stáncích na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, u Chebského hradu a Krajinky.
Akci podporuje Karlovarský kraj a město Cheb.
Pořadatelem akce je KC Svoboda a Západočeské divadlo v Chebu.

