
Program na námìstí:                     vstup zdarma !

Zveme všechny na akci, která se uskuteèní na mnoha místech našeho mìsta pøi pøíležitosti EHD „Památky znovuzrozené“

  9-17

  9-17

14-18

14:00

14-17

14:00

  9:00

10-17

10-12

13, 15

  18:30

  od 19

  14-16

Radnièní vìž - výstupy na ochoz novì zrekonstruované radnice (vstupné zdarma)

Muzeum - výstava Stopa - na téma tajemství detektiva s aktivním zapojením návštìvníkù

- výstava Litovelská øemesla 1. pol. 20. století - jednotné vstupné: 20 Kè

- prohlídka novì vzniklého depozitáøe (v 11, 12, 13 h.)

  spojená s prohlídkou sklepních prostor pod domem è. 800 (budova vedle muzea)

Muzeum harmonik p. Jiøí Sedláèek - vstupné: 40 Kè dospìlí, 20 Kè dùchodci a dìti, pøedškoláci zdarma

Procházka za krásami památek Litovle
- komentovaná procházka s prùvodcem, sraz u Morového sloupu na námìstí

Kaple sv. Jiøí - prohlídky

Kostel sv. Marka - koncert pìveckého sboru Senzakord - The Latin Jazz Mass

- latinskoamerické rytmy spojené s jazzem ve sborové úpravì s kapelou

Gymnázium Jana Opletala
Plážový volejbal absolventi - studenti - høištì na plážový volejbal
Den otevøených dveøí
Kavárnièka v aule - hraje Iva Kevešová + vernisáž výstavy fotografií
Palora s Jírovci - koncert pìveckého sboru v retro stylu - výroèí 15 let

Dvorana za GJO     Kamila Sittová - koncert
    HB Band - hraje k poslechu i tanci

Rybník pøed GJO   Místní organizace ÈRS - ukázka rybolovných zpùsobù + praktický lov ryb na udici pro dìti

15:00

15:10

16:00

17:00

18:00

18:30

20:00

Slavnostní zahájení EHD

 s hity: Samba v kapkách deštì, Potkáme se v nebi, Stopy, Nebe, peklo, ráj ...

Kaster a Golden Bees - vystoupení taneèních skupin, soutìže pro dìti

Miniband - koncert kapely ZUŠ Litovel

Sokol Litovel - sletová skladba „Pro radost”, se kterou se pøedstaví 32 žen všech vìkových kategorií

 a nejvìtšími hity: Dìlání, Hajný je lesa pán, Kluci s klukama, Trpaslièí svatba ...

Vinný støik - rock Litovel - k poslechu i tanci

Doprovodný program na námìstí:  DDM - dílnièka a mini ZOO (zdarma), farmáøské stánky, ukázka hasièské techniky
vèetnì veteran hasièské automobilové støíkaèky, skákací hrad a skluzavka pro dìti (za poplatek)

Akce se koná ve spolupráci s GJO, TIC, TS, MK, Muzeum, MAS Moravská cesta,
ZUŠ, DDM Litovel, Øímsko katolickou farností Litovel, MS ÈRS, HZS a CK BAVI.

                                Bohaté obèerstvení!    

Bohouš Josef a Burma Jones

Jaroslav Uhlíø

Mìsto Litovel poøádá v sobotu 5.9. 2015
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