XII. SVATOJAKUBSKÉ HODY
Lipník nad Bečvou 20.–22. července 2012
pátek 20. července
PINOCCHIO
Klasický pohádkový příběh „Nosáčka“ a jeho dobrodružství přiváží dětem divadlo „Já to jsem“
Víti Marčíka juniora. Představení získalo cenu divadelní přehlídky v Havířově.
http://www.jatojsem.cz/nase-kusy.php?id=1
Zámecké nádvoří v 17:00 hodin, za deště ve vestibulu zámku
KRÁLOVSKÁ MOUDROST
Divadlo „Já to jsem“ uvádí příběh pro malé i velké o moudrém králi a jeho synech, kteří se
vydali do světa za poznáním.
http://www.jatojsem.cz/nase-kusy.php?id=4
Zámecké nádvoří ve 20:00 hodin, za deště ve vestibulu zámku

sobota 21. července
KONCERT MORAVSKÉ VESELKY
Pro milovníky lidové muziky je připraven koncert krojované dechovky z nedalekých Sušic.
Písničky z Hané, Záhoří i nejoblíbenější české lidovky.
www.moravskaveselka.cz
Zámecké nádvoří v 10:00 hodin, za deště ve vestibulu zámku
MICHAL GABRIEL – SOCHY
Vernisáž výstavy soch předního českého výtvarníka prof. akad. soch. Michala Gabriela.
Exponáty budou vystaveny v přízemí galerie Konírna, ve výstavním prostoru Na Patře a
v zámeckém parku. Hudební host vernisáže Jana Šelle (zpěv) www.janaselle.cz a Anastázie
Tomečková (harfa). O autorovi promluví Mgr. Lucie Pangrácová. www.michal-gabriel.cz
Galerie Konírna v 16:00 hodin
PRO KAŽDÉHO NĚCO
Tradiční multižánrová přehlídka lipenských kapel. Hrají: HIPNOTIC, SOMEDAY, 3M+B,
GEMBAND, PROJECT F, CIMRMANOVO TORZO. Pro případ nepříznivého počasí jsou
připraveny pro diváky stany.
Náměstí T. G. Masaryka v 17:00 hodin

neděle 22. července
Hodová mše svatá

Farní kostel v 9:30 hodin

HLAVNÍ HODOVÝ PROGRAM S JARMARKEM
Dopoledne: rockové violoncellové kvarteto Arrhythmia www.arrhythmia.cz, pro děti
komponované představení kejklíře Vojty Vrtka „Kabinet létajících úžasností“.
Náměstí T. G. Masaryka v 10:00 hodin
Odpoledne: bubenické seskupení Barrel Battery www.barrelbattery.cz, taneční skupina
Oldies, kejklíř a chůdař Vojta Vrtek. Hlavní host programu SKA skupina STO ZVÍŘAT
www.stozvirat.cz od 16 hodin.. Program proběhne za každého počasí.
Náměstí T. G. Masaryka ve 14:00 hodin
Svátostné požehnání
Vyhlídková věž farního kostela sv. Jakuba Většího otevřena
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, a město, tel.: 581 722 255

Farní kostel v 15:00 hodin
15:30–18:00 hodin

*** *** *** *** *** ***

Vstup volný

