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KULTURA

Čtvrtek 8. 6. 2017

Průvod městem
Vít Rakušan

16.00–18.00 Prohlídka města s výkladem

Procházka po historických památkách 
města kolína s výkladem starosty. Sraz  
v 16.00 h před radnicí, zakončení průvodu 
na kmochově ostrově. Hraje tyJátrio.

Kmochův ostrov
17.00–20.00 otevřená ulice otevírá Kmochův ostrov

kde otevřít kmochův kolín? Přeci na kmo-
chově ostrově. Pouliční hudba – tyJátrio  
v altánku, fotogalerie na šňůře, dobré jídlo 
a pití, zábava pro děti, setkání, zážitky – 
František kmoch by měl radost.

Pátek 9. 6. 2017

Karlovo náměstí – modrÉ Pódium 

modeRuJe VaSil FRidRicH

16.15–17.00 velký dechový orchestr Kolín – dolní 
chvatliny

17.00–17.05 slavnostní zahájení festivalu 

17.10–18.00 leškovanka

19.00–19.45 harmonie 1872 Kolín

21.05–23.40 hraďišťan a Jiří Pavlica & spirituál Kvintet 
– společný koncert 

Karlovo náměstí – BílÉ Pódium
modeRuJe VaSil FRidRicH

15.30–16.15 dechový orchestr ZuŠ F. Kmocha Kolín

18.05–18.55 Big Band makarska (chorvatsko)

19.50–20.55 Kolínský Big Band + host david Kraus

23.50–00.50 mňága a Žďorp

sobota 10. 6. 2017

domov Pro seniory Kolín
10.30–11.15 harmonie 1872 Kolín

Karlovo náměstí – modrÉ Pódium 
modeRuJe VaSil FRidRicH (9.30–15.30 h),  
Honza naVRátil (15.30–00.15 h)

09.30–10.15 dechový orchestr mladých ZuŠ chotěboř

11.10–11.55 dechový orchestr němčice nad hanou

12.50–13.30 Blasorchester der lessingstadt Kamenz 
(německo)

14.20–15.20 moderovaný příchod průvodu na Karlovo 
náměstí

15.20–15.30 slavnostní přivítání účastníků festivalu 

15.30–16.15 dechový orchestr ZuŠ vl. ambrose 
Prostějov

17.10–17.55 dechový orchestr mladých Krnov

18.50–19.50 městská hudba F. Kmocha Kolín

21.30–22.30 věra Špinarová

23.15–00.15 laura a její tygři

Karlovo náměstí – BílÉ Pódium
modeRuJe VaSil FRidRicH (10.20–14.10 h),  
Honza naVRátil (16.20–01.30 h)

10.20–11.05 dechový orchestr ZuŠ chlumec nad 
cidlinou

12.00–12.45 dechový orchestr ZuŠ J. n. Filcíka chrast

13.35–14.10 the rebel Pipers – Pipes and drums  
skotský dudácký band

16.20–17.05 dechový orchestr ZuŠ Klatovy

18.00–18.45 dechový orchestr haná uničov

19.55–21.15 drietomanka, část i. (Slovensko)

22.35–23.05 drietomanka, část ii. (Slovensko)

00.30–01.30 Pekař

9.–11. června 2017
Program festivalu

 mezinárodního festivalu dechových orchestrů

Kolín – evropské město

 
dechové hudby 

54. ročník

změna programu vyhrazena

chrám sv. BartoloměJe
sobotní nocturno 

20.00–21.20 dechový orchestr ZuŠ Přelouč

ZámecKá
17.30–19.30 leškovanka

synagoga 
modeRuJe Viki dRdoVá

17.00–17.20 václav nedbal & Jana svobodová – 
muzikálové melodie

17.30–17.50 Blok ZuŠ Fr. Kmocha Kolín

18.00–18.30 Pavel J. ryba a hosté

18.40–19.40 hana robinson

20.00–21.30 Květovaný kůň

KolínsKý centrální hřBitov
13.00 Pietní akt

odjezd autobusů pro veřejnost ve 12.40 h  
z autobusové zastávky na karlově náměstí.

vodní svět Kolín
14.00 Průvod městem

Velký průvod městem s účastí všech 
účinkujících a hostů. 

Kutná hora – PalacKÉho náměstí
09.30–10.15 Blasorchester der lessingstadt Kamenz 

(německo)

10.20–11.05 musikgesellschaft hatlerdorf dornbirn 
(Rakousko)

neděle 11. 6. 2017

Karlovo náměstí – modrÉ Pódium 
modeRuJe VáclaV Balík (11.15–13.05),  
VaSil FRidRicH (14.00–15.55)

11.15–11.45 show mažoretek – část i.

12.30–13.05 show mažoretek – část ii.

monstrkoncert s hostem radkou Fišarovou

14.00–14.40 Blok a 
do Haná uničov, do mladých krnov,  
do zuš Vl. ambrose Prostějov,  
do němčice nad Hanou

14.55–15.35 Blok B 
mhFk kolín, do zuš J. n. Filcíka chrast,  
do zuš chotěboř, do zuš chlumec nad 
cidlinou, do zuš klatovy

15.40–15.55 Finále s Františkem Kmochem

Karlovo náměstí – BílÉ Pódium
modeRuJe VaSil FRidRicH

11.50–12.30 musikgesellschaft hatlerdorf dornbirn 
(Rakousko)

13.10–13.50 mogyorósbányai Fúvószenekar (maďarsko)

16.00–17.00 naďa urbánková

www.facebook.com/kmochuvkolin 
www.kmochuvkolin.cz

doProvodnÉ aKce:
synagoga – om chanting, meditační zpívání  
pro všechny / Pá 9. 6. 19.00–21.00 h

6. mezinárodní festival běhu / www.kolinska14.cz / 
So10. 6.

Kmochova padesátka / tJ Sokol kolín /  
www.vsestrannost.sokolkolin.cz / So 10. 6. 

věž Práchovna / otevřeno So 10. 6. 10.00–14.00 h

výstava kaktusů / ddm kolín zámecká / Pá–ne

rozhledna vodárna Kolín /  
otevírací doba Út–ne 9.00–18.00 h

galerie města Kolína – obrazy  
Út–Pá 10.00–13.00 h, 14.00–17.00 h, So 14.00–17.00 h

synagoga, stálá expozice „Žili tu s námi“ / 
Po–Pá 8.30–17.00 h, So–ne 9.00–16.00 h 

reg. muzeum v Kolíně Červinkovský dům,  
výstava Jiří Balcar – filmové plakáty malbou a koláží /  
Út–Pá 9.00–17.00 h, So–ne 10.00–17.00 h 

VStuP zdaRma
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