Tisková zpráva 1/2019: „Festiválek malého umění aneb Nebojte se třináctky“ se koná
v sobotu 8. června 2019 od 10.00 do 21.00 hodin v Rumburku „Na Kopečku“
Občanské sdružení dokořán Rumburk, založené roku 2005 s cílem oživit přístavek u
evangelického kostela na Krásnolipské ulici, pořádá v sobotu 8. června 2019 od 10.00 hodin
oblíbený „Festiválek malého umění“. Již potřinácté.
Akce je určena všem bez rozdílu věku. Má své stálé příznivce a podporovatele a stále čeká na
nové návštěvníky. Pestrá skladba celodenních vystoupení a ojedinělý doprovodný stánkový
prodej, včetně možnosti posezení ve vyhlášené čajovně, přinášejí nevšední možnost, jak
zajímavě strávit sobotní den. (I v případě nepřízně počasí.) V bohatém programu se vystřídají
hudební skupiny, tanečnice Berušky a Čiperky či Lila Rosa, dětský pěvecký sbor ZŠ Pastelka,
mladí bubeníci Pavla Zelenky ml., loutková pohádka Čertimlýn šluknovského souboru
Rolnička, Jazz band Erwina Schrödingera, mládežnický pěvecký sbor ze sousední SRN,
hudební kapela Plujem (indie-alternative), skeče, tanec se psem či bubenická show Tamira
Drum či divadelní dialog Dabin street rumburského Hraničáře. S jistotou zaujmou také
prodejní stánky nejen s občerstvením. Pro malé návštěvníky jsou připraveny tvůrčí dílny či
hry. Každý má možnost zapojit se do soutěže. Celý prostor ožije v živém programu, kde se
účinkující vystřídají ve svých vystoupeních na venkovním podiu a při účinkování v kostelíku
sv. Jana Nepomuckého. Po celý den bude přístupná rovněž Čajovna Na Kopečku, vyhlášená
svou bohatou nabídkou. Výhodné je využít rodinné vstupenky na akci, kdy za 200,- Kč lze
vybrat cokoliv z dopoledního či odpoledního programu a večer přijít poslechnout profi
jazzový koncert legendární skupiny Martin Kratochvíl & Jazz Q, která přijede v obsazení
Kratochvíl, Ackerman a Zangi. Na závěr se koná tradiční slet hudebníků Jam session, které
uzavře den plný mimořádných kulturních zážitků. Celodenní program moderuje Ing. Pavel
Lampa.
Areál je možné opustit a znovu navštívit. Zastavte se a zažijte jedinečnou rodinnou atmosféru
v duchu zahradní slavnosti, kde mají lidé k sobě blíž…

Celodenní vstupné na akci: 1 člověk pod metr zdarma, 1 člověk nad metr 50,- Kč., 1 člověk
nad 1,5 m 100,- Kč, 4 různě velcí lidé 200,- Kč
Místo konání: Krásnolipská ulice 540/22, 40801 Rumburk
GPS: 50°56´47.371´´ N, 14°33´2.309´´E
V Rumburku, dne 21. 5. 2019
Bližší informace podá: farář Filip Šimonovský

GSM: 777 088 472

e-mail: domecek.nakopecku@seznam.cz
Jsme i na facebooku!
Web: http://www.domeceknakopecku.cz, rumburk.evangnet.cz

Spolek dokořán Rumburk, z.s., otevřený prostor pro setkávání, potěšení, integraci, tvořivost a
kulturu z regionu, pro region… aby lidi objevovali lidi

