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Dekujeme našemu kontaktnímu partnerovi
ARBERLAND REGio GmbH

umení, Kultura a Kulinárie

Bavorsko-ceské slavnosti prátelství Viechtach 1. / 2. cervna 2019
Rok 2019 je ve znamení 30. výročí pádu železné opony! Viechtach společně s
českými přáteli této příležitosti využívá k malým, ale příjemným Bavorsko-českým slavnostem. Program slavností nabízí hudební a taneční představení
z Bavorského a Českého lesa a zároveň máte možnost ochutnat kulinářské
pochoutky z obou regionů.

Uvidíte především kulturní představení našich přátel z Tachova. Toto krásné město
v Plzeňském kraji a město Viechtach spojuje nedávno vzniklé intenzivní přátelství.
Město Viechtach srdečně vítá hudebnice, hudebníky a taneční soubory!

Sobota, 1. cervna

Nedele, 2. cervna

Program

Program

13 hod.

Zahájení výstavy „Velké divadlo na malé scéně – loutky
z Bavorska & Čech“ – sbírka Anity & Hartmuta Naefe
(Altes Rathaus – Stará radnice)

14 – 16 hod.

Jazz Kvarteto Jiřího Koptíka / Plzeň

14 – 17 hod.

Program pro děti se Spolkem na podporu dětí venkova

15 hod.

 ahájení výstavy „Begegnungen – Setkání“ s následnou
Z
okružní prohlídkou

16 hod.

10.45 hod.

	
Taneční & hudební soubory krojovaného spolku
Trachtenverein Waldler Viechtach

od 11 hod.

Blešího trh a umělecké řemeslo z Bavorska & Čech

12 hod.

Základní umělecká škola Tachov – pop & klasika z Čech  

13 hod.

Dětský sbor Kinderchor St. Augustinus Viechtach

od 13 hod.

 tadtkapelle Viechtach (Kapela města Viechtach) –
S
bavorsko-česká dechovka

Prodejní neděle se stylingen, programem pro děti
a dalšími akcemi

13.30 hod.

18.15 hod.

 ódní přehlídka živnostenského spolku WerbegemeinM
schaft Viechtach: prodejny Lisas Trachten & Labels 4 You

Tachovský dětský sbor & chodský taneční a hudební
soubor Tachovský kolowrátek

14 – 17 hod.

Program pro děti se Spolkem na podporu dětí venkova

19 hod.

Soubor „Dudáci“ / Tachov

15 - 17 hod.

Serious Six – anglický název, bavorské žestě

20.30 hod.

Dobré ráno blues band / CZ

17 – 19 hod.

Ungschminggd – hudební kabaret z Bavorského lesa

18 hod.

Finisáž umělecké výstavy „Malířství & sklářské umění“
(Altes Rathaus – Stará radnice) s následným koncertem
Manu & Max (začátek koncertu 19:30 hod.)

Kulinářské pochoutky z Bavorska & Čech
z RESTAURACE PŘEŠTICKÁ SVINĚ, Cafe Hinkofer, Gesellschaftsbrauerei Viechtach, Frauenbund Viechtach, Růžek Radovan a další

