
Program Zahradní slavnosti v L´Arche Villa Vallila 31.8.2019 

 

začíná  posilněním od dvanácté hodiny a končí ve večerních až nočních hodinách 

 

13.00. Sbor Pikola.  Dětský pěvecký sbor Pikola působí čtyři roky při ZUŠ 

Sedlec-Prčice. (Věk. rozpětí - od dětí z MŠ po 5. tř.) Písně mají převážně 
dětské umělé, lidové, sem tam i spirituál a gregorián.  Spolupracují s 
hudebními, tanečními uskupeními ze ZUŠ a chrámovou Ekolou (kde zpívají 
rodiče  zpěváčků z Pikoly...). 

 

13.00. Divadlo B.  Velkolepá módní přehlídka, po které si během dne můžete 

za příspěvek i zdarma vybrat na sebe cokoliv z bazaru- Na půdě, a také si 
k tomu můžete odvézt šatní skříň… 

 

13.30. Divadlo Marilyn§Pablo.  Pravdivá zpráva o slavném vítězství u Malé 

Velké. Zvítězí dobro nad zlem, i když je zlo chytřejší? 

 

14.30 Kapela Trombenik .  Pánové Trombeniku se nechali zmámit klezmerovou 

hudbou v roce 2001. Každý z nich přišel z kapely provozující žánr zcela 
odlišný. Pod maskou Trombeniku se tak skrývá rocker, folklorista, 
středověký trubadůr, alternativní polykač střídajících se různých taktů, 
folkař, funkyman i ethnovlnař. Klezmerové melodie (písně židovských 
hudebníků z východní Evropy a z Ameriky) z 19. a 20. století jsou jim 
základem. 

 

14.30 Bílkovo kratochvilné divadlo. Sůl nad zlato.   Pohádka o tom, jak stařičký 

král už nechce kralovat a žádná z jeho tří dcer nechce být královnou! Ale král 
ten se nedá! Všechny jeho dcery tři musí odpovědět na tuhletu otázku: Holky, 
řekněte, jakpak vy mě máte rády? A hlavně - jako co? 

 

15.30 Představení taneční  skupiny JáMy.   Recyklace času.  Přináší   příběh  o  tom,  

jak se snažíme vymanit se ze smyčky konzumu, překonat přechodnou fázi 



recyklace a dojít ke  změně,  kdy  po  nás  nebude  zůstávat  odpad,   a   to   
nejen   hmotný. 

 

15.45 Divadlo Pruhované panenky.  Kryštůfek a lesní bytosti. Kryštůfek se ztratil 

v lese, svůj strach překoná, vydá se lesem, svou cestou... Protože má dobré 
srdce, vše je mu nakloněno, zjevují se mu bytosti , které běžně nemůžeme 
spatřit, paní voda, král stromů, či víla květin. Pomohou mu najít tatínka a dojít 
poznání. 

 

15.45 Sbor Senza Nome. "Senza Nome", tzn. v italštině "beze jména" je sbor z 

Libčic a  jeho členové představí  lidové písně Čech a Moravy (v úpravách Z. 
Vlčinské a K. Judové). 

 

16.00 Společné setkání a inspirace nad dílem Františka Bílka sochaře s PhDr. 

Janem Samohýlem. 

 

16.30 Divadlo u plotny. Kvak a Žbluňk. Poetický příběh věrného přátelství 

žabáka a ropušáka. Známé postavy z knih Arnolda Lobela  nevšední a 
dramatické zážitky, ale i drobné legrácky. Skákat po loukách, chytat mouchy 
a plavat v řece, to dokáže každá žába, ale péct výborné koláčky a vyprávět 
strašidelné příběhy, to umí jen Kvak a Žbluňk.  

 

17.00 Jaryn Janek. Baskytarista, který se zastaví na své zajímavé cestě i ve Ville 

Vallile… 

 

18.00 SvětloMat. Začínající kapela hravých dospělých z Oujezdska, hledající 

barvu, hloubku, hravost, gradaci, uvolnění, zamyšlení vyjádřené hudbou. 

 

19.00 Večerní kinematograf Šárky Sklenářové, skromné filmové střihačky, která 

nám pustí dobrý dokument a třeba jich bude více… 

   



 

 

 

A v zahradě si  celé odpoledne můžete hrát, malovat si s Vojtou Radou nebo 
s Šimonou Vepřkovou. Či zkusit se pohoupat ve stínu dubů na Elenině šále, 
pojídat placky, topinky, popíjet, kupovat dárečky, zahrát si fotbal, pobýt 
v Dobré čajovně, koupit dobrou kávičku od Putovní pražírny nebo se jen 
tak potulovat kolem krásné villy a potkávat se s jinými. 

 

 

Lze přespat ve vlastních stanech, na půdě nad Šroťárnou, v teepee, pod 
širákem… 

 

 

 

Vstupné dobrovolné aneb  příspěvek jde na dobrou věc. 


