HISTORICKÉ SLAVNOSTI 2010
aneb. „Husmann - černá ovce města Tachova“
6. – 8. 2010
ČTVRTEK 5. 8. 2010
•17,00 varhanní koncert - Iva Slancová (Wurzburg)

kostel sv. MM /50 Kč/

PÁTEK 6. 8. 2010
• 15,00-17,00 „Královským hvozdem“ program v parku pro nejmenší /letní kino/
• 19,30 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Společ.sál Mže
„Don Camillo und Peppone“ Giovanni Guareschi„
Komedyjanti – divadelní spolek Bärnau /50 Kč/

SOBOTA 7. 8. 2010

náměstí Republiky

Vstupné: „náklopenky“ na náměstí v sobotu 7. 8. 2010 9,00-18,00
děti: 10 Kč do 130 cm; dospělí: 40 Kč
předprodej zajišťuje Informační centrum Tachov
tel.č.: 374 63 00 00 (01) e-mail: infocentrum@mkstc.cz
PROGRAM
• 9,00 - slavnostní otevření jarmarku
• ZAHÁJENÍ představiteli města Tachova
• 13,15 HISTORICKÝ PRŮVOD na náměstí
• 16,00 KONEC historické části slavností
scénář a režie: Ladislav Silovský /v roli Husmanna/ a spol.

účinkují: od 9,00 – do 16,00
Gnomus – hudební vystoupení
l..Silovský, Modrý Regiment - Husmann a měšťané
Octavius a Srdcové eso - taneční vystoupení
Komedyjanti – divadelní vystoupení
Romantika – scénický a historický šerm
dobrovolníci v dobových kostýmech
• 17,00 koncert „Bára Basiková & Precedens“
• 19,00 Hit Mix Retro Disco – um.ag. Abel
• 23,00 Ohňostroj
• 23,30 Hit Mix Retro Disco – um.ag. Abel
NEDĚLE 8. 8. 2010
náměstí Republiky
•10,00 Zábavný pořad pro děti „Otta Tesař a hosté“
•12,00 „Škola zvířátek“ soutěžíme a malujeme
• 13,00 koncert Brouci Band – The Beatles Revival
•
Výstavy:
výstavy připravené MKS Tachov - v Jízdárně ve Světcích (vstupné), v Městské galerii (vstupné),
ve Foyer, spol. areál Mže, na hradbách (v případě příznivého počasí)
výstava u hradeb - opuštěných zvířat
výstava ve sportovní hale – exotického ptactva
výstava u fotbalového stadionu – moderní a historické hasičské techniky
•
Církevní program
•
Doprovodné akce:
so 7. 8., ne 8. 8. viz. programový leták
•„Kamenosochařské a řemeslné práce“- spolek Terra Tachovia u ZŠ Kostelní

• „Zlatý grál“ historické programové představení u ZŠ Kostelní
• jarmarky a stánkový prodej: v Kostelní ul., Husitské ul., na náměstí Republiky, v Pobřežní ul.
•kolotoče a atrakce v areálu koupaliště
•Projížďky koňským spřežením Tachov-Světce-Tachov (smluvní jízdné, min. 60 Kč)
• taneční a sportovní vyžití: Fitstudium Miriela (náměstí), „Lukostřelci u hradeb“, „Lukostřelci na rychtě“,
soutěž ve střelbě „O putovní pohár starosty Tachova“ střelnice u Rychty
•
pozn. změna v programu je vyhrazena

