Bez zámků 2011

Soubory a kapely vystoupí v prostorách zámeckého
areálu na třech scénách a v jednom filmovém klubu,
návštěvníky však čeká spousta doprovodného programu.
•

Vstupné:

100,- Kč/1 den
150,- Kč/2 dny

Sponzoři:

Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji
v Městské knihovně Louny.
Studovna: 734 521 903
•

Finanční výtěžek bude rozdělen mezi pořádající instituce.

Hudebně - divadelní
a filmový festival propagující
integraci zdravých
a handicapovaných
lidí prostřednictvím umění,
zvláště amatérského

Tuchořice využijí peníze na rozvoj ZOO parku a knihovna
na oblíbený cyklus Koncertů na dvorku.

Pořadatelé:

Tuchořice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY
www.mkl.cz

Ústav sociální péče
www.icomp.cz
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE TUCHOŘICE
www.usptuchorice.estranky.cz

23. - 24. září 2011
pátek 18:00 - 22:00
sobota 14:00 - 21:00

OS LOUNŠTÍ LOUNSKÝM
www.mkl.cz/knihovna/lounsti-lounskym

PROGRAM
pátek 23.9.
18:00 zahájení festivalu
18:15 ÚSP Tuchořice – divadlo
Několik krátkých představení v podání
tuchořického divadelního souboru.
Sestra v akci, Zdvořilý Woody, Maxíci,
Šum Svistu.

18:40 Fitness Studio Louny
Ukázka ze sportovního aerobiku v kategorii
5 - 8 let ve spolupráci s Juniorským Fitness
Klubem.
(www.fitnesslouny.unas.cz)

19:00 Třetí věk Louny
Divadelní soubor fungující při Městské
knihovně Louny zahraje své představení
Včera se mi zdálo.
(www.tretivek.mkl.cz/treti-vek/divadelnisoubor)

19:30 Pavel Jonák
Líšťanský písničkář a básník pohybující se
mezi vlastními a cizími nekonečny. Na svoji
kytaru zahraje repertoár autorských
indie-folkových písní.
(www.bandzone.cz/paveljonak)

19:50 Kübl
Mladá lounská kapela hrající rockovou a
punkovou hudbu s důrazem na melodičnost.
(http://www.bandzone.cz/kubl)

20:30 Paralet
Lounská skupina zkušených muzikantů
hrající rockovou hudbu zaujme i pobaví.
(www.paralet.cz)

21:30 Fraternity
Kapela hrající od září roku 2010 pocházející
ze Žatce zahraje hudbu ve stylu
crossover-rock.
(www.bandzone.cz/fraternity)

22:30 Večerní promítání amatérských filmů
Filmy z produkce ÚSP Tuchořice.
Výlet na Cuknštejn, Hotel u Dvanácti
mrtvých, Nultá hodina.

sobota 24.9.
14:00 STD Jeroným - Řemesla
Krátké pásmo říkadel na téma „řemesla“
ztvárněna uživateli sociálně - terapeutické
dílny Jeroným. Nebudou chybět tématické
kostýmy, rekvizity a dočkáte se také zpěvu a
tance za doprovodu jednoduchých
rytmických nástrojů.

14:30 ZUŠ Žatec
Přehlídka nejúspěšnějších žáků základní
umělecké školy.
(www.zuszatec.cz)

16:30 Radek Grundza
Moderní tanec na volné téma s prvky break
dance a hip-hopu

17:00 Tudyce-stane-vede
Divadelní soubor fungující při Městské
knihovně Louny zahraje své představení
Vyjmenovaná slova, jak je neznáte.
(www.mkl.cz/knihovna/atelier/tudycestane-vede)

17:30 Monoskop
Styl kapely Monoskop by se s nadsázkou dal
popsat jako nuskoolindie-trip-hop. Je to
hudba s důrazem na silnou melodickou linku
v netradičních aranžích.
(www.monoskop.cz)

18:30 Allen Blues
Nová lounská kapela hrající často již
zapomenuté bluesové písně minulého
století.

19:30 Joe Purple
Známá lounská kapela zahraje a pobaví
svými rockovými písněmi
(http://bandzone.cz/joepurple)

DOPROVODNÉ AKCE

15:00 Poetický blok
Básně zarecitují:
Anna Bahnerová, Daniel Razím a Pavel
Jonák

15:30 Hájští kohouti
Šestičlenná kapela klientů ÚSP
Háj u Duchcova
(www.usp-haj.eu/skupina-hajstikohouti.php)

-tržiště Spolku paní, dam a dívek
rukodělné výrobky, občerstvení

-občerstvení tuchořických hasičů
-ZOO park

