Program zahradní slavnosti ve Ville Vallile
29. 8. 2020
12:00 - zahájení
12:45 - Motýlí divadelní společnost - MDS
Václav Havel - "Rodinný večer"
(bytové divadlo - hala, cca 40 min)
13:45 - přeochotný soubor Villiam Šejkcpír
Jan Werich - "Splněný sen"
Divadelní kus obyvatel Villy Vallily
(půda nad kovárnou, cca 40 min)
14:45 - Divadlo U Plotny "CIRKUSÁRIUM"
(zahrada Villy, cca ? min)
15:30 - HAKUNA MATATA
Dětský rytmický orchestr pod vedením Romana
Jacka Urbana
(zahrada Villy, cca 30 min )
16:00 - Divadlo Marylin & Pablo
"Putování petky Bětky" - autorské recyklační
dílo
(šroťárna, cca 45 min)

17:00 - ŽAS A BASTA - ženský amatérský sbor
z Tábora
"Písně z druhého břehu"
(půda nad kovárnou, cca 35 min)
17:45 - Recitál Štěpánky Nekorjakové
Medový alt Štěpánčin s doprovodem kytary
Pavla Vopata
(zahrada Villy, cca 30 min)
19:00 - JAZZ PILGRIMS
Pohoda jazz, pohoda funk, tančit i poslouchat je
bude radost!
(zahrada Villy, cca 60 min)
20:00 - SVĚTLOMAT
Nadějná lokální alternativní kapela, poslouchat
a tančit budete i nadále...
(zahrada Villy, cca 30 min)
21:00 - D.J. KOSTEČKA
Tančit musíte, ať chcete či nechcete!!!
(zahrada Villy)
V přestávkách mezi koncerty Michala Piskačová / spolek VERBÁRIUM
"VÝPRAVY" - storytelling (živé vyprávění
příběhů)

Moderuje DLABJAN a zbrusu nový megafon!
PO CELÝ DEN SPOUSTA DALŠÍHO VYŽITÍ PRO
CELOU RODINU:

Bohaté občerstvení! Pizza z pece! Putovní
pražírna - kafírna! Topinky a velmi dobré pivo!
CIRKULENKA - Cirkusové hrátky pro děti
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO MALÉ I VELKÉ
Prodej výrobků terapeutické dílny při Ville Vallile
Dobročinný bazar
Galerie v podkroví Villy - Výstava podmalby
na sklo - výtvarné práce obyvatel Villy
a Výstava jejich autorských fotografií
BOSÁ STEZKA v lesíku za Villou vytvořená
obyvateli Villy
MINIGOLF netradičně, taktéž v lesíku za Villou,
vytvořený různými umělci z blízka i z daleka
Chůdy, kuželky, petang a jiná zahradní zábava...
Možnost přespání ve spacáku, ve stanu

