Barchan
17.6. – 20.6.2016
Jemnice

Pátek 17. 6. 2016

19.45

Vystoupení dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL a Jemnických
mažoretek před radnicí
Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice a zahájení slavnosti vyvěšením praporu Barchan
Otevírání mazhauzů
Koncert dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL (za nepřízně
počasí v kinosále)
Koncert skupiny JAGABAB

22.00

Koncert skupiny TURBO

24.00

Taneční zábava hraje skupina SECRET

17.30
18.00
18.30
18.30

jedna
z nejstarších
historických
slavností
ve střední
Evropě

Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva o.s.)
Vstup do areálu od 20.00 hodin, vstup zdarma
Tynytus / Neprodleně zpět / Procz / ONA / Tančírna – Patrick (dnb) /
SOCHÁNÍ

Neděle 19. 6. 2016
10.00
13.00

Poutní mše u kostela sv. Víta
Vystoupení skupiny (J)ELITA BAND

13.45
15.30

Vystoupení MARCELA ZMOŽKA
Vystoupení skupiny DOBRÁ PÁRA

S MÁROU

Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva o.s.)
Vstup do areálu od 20.00 hodin, vstup zdarma
First6years / Let´s roll / 4K / MMM Crew / Tančírna – Neurodope (dnb) /
SOCHÁNÍ

Sobota 18. 6. 2016
8.30
9.00
10.00
13.30

15.30
17.00
18.00
20.00
21.30
22.00
cca 22.20
22.30
24.00

Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření
městských bran
Otevření historického tržiště s doprovodným programem
Příjezd krále Jana a královny Elišky do Jemnice – scéna na
zámku
Historický běh královských poslů (Tyršova ulice)
Rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí – scéna
na zámku, následuje slavnostní průvod kostýmovaných postav
ze zámku přes náměstí z centra k sokolovně
Koncert ANNA K & BAND
EQUIDANCE - Šašek královský - představení pro děti
Koncert TEMPUS
Taneční zábava hraje skupina STÍNY
Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města
FIRE DANCE - jezdecká noční show s ohněm
Ohňostroj v zámeckém parku (za DDM) – po skončení ohňové
show
Koncert skupiny ŠKWOR
Taneční zábava - STÍNY

Doprovodný program
Vyhlídkové lety vrtulníkem - odlety od budovy zdravotnické záchranné
služby (bývalý PS útvar)

Pondělí 20. 6. 2016
15.00
18.00

JIŽANI (areál zámku, samostatné vstupné)
Taneční zábava - VASR BAND

Veškeré kulturní programy (mimo alternativní scény) se uskuteční v areálu zámku.
Během slavnosti budou v areálu zámku probíhat i další doprovodné programy
- loutkové divadlo, dobové tance, sokolník, katovna, kejklíř, střelnice, historická
tržnice a ukázky středověkého ležení a kuchyně.
Po celý víkend budou k dispozici městské mázhausy a historická krčma v
prostorách zámku, tradiční trh a pouťové atrakce spolu s veškerým historickým
a kulturním programem. Vstup do bran města a areálu zámku je zdarma (není-li
uvedeno jinak). Za nepříznivého počasí se taneční zábavy a koncerty přesunou do
kulturního domu.
Změna programu vyhrazena!!!!

Zvláštní jízdní řád vlaku na trati Jemnice - M. Budějovice
17. 6. 2016 Vlakem na Barchan
odjezd z MB		
– 18:10
odjezd z Jemnice
– 23:30
18. 6. 2016 Vlakem na Barchan
odjezd z MB		
– 10:10, 14:10, 18:10, 22:00
odjezd z Jemnice
– 12:50, 16:50, 20:30, 23:30

Doprovodný program
Vyhlídkové lety vrtulníkem - odlety od budovy zdravotnické záchranné
služby (bývalý PS útvar)
Jízda na ponících a s koňským povozem - areál zámeckého parku za
DDM

BĚH O BARCHAN je součástí národního kulturního dědictví

www.barchan.cz

