VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2009
(program se neustále dolaďuje, aktuálně jej můžete sledovat pod internetovou adresou www.velkopavlovickevinobrani.cz)

Pátek 4. září 2009
Scéna I (Za sokolovnou)
18.00 hod. - vernisáž výstavy (sál radnice, otevřeno v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hod..)
18.30 hod. - Slavnostní mše svatá (kostel)
20.00 hod. - HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou
22.00 hod. - Presúzní sbor, netradiční cimbálka St. Medicimbal a jejich hosté...

Sobota 5. září 2009
Scéna I (Za sokolovnou)
9.00 hod. - otevření bran
10.00 hod. - Mladá cimbálová muzika
10.30 hod. – SADOVÁČEK (dětský folklórní soubor při MŠ Velké Pavlovice)
11.00 hod. - KORÁB, divadlo pro děti - interaktivní program
12.00 hod. – LEVÁRÁNEK (dětský folklórní soubor)
13.00 hod. – SEXTBRASS (mládežnický hudební soubor velké Bílovice)
13.30 hod. - Dětská dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
14.30 hod. - Slavnostní zahájení
15.00 hod. - Průvod městem
16.00 hod. - ZARÁŽENÍ HORY (scénické ztvárnění tradičního vinařského obřadu)
17.00 hod. - VERBÍŘI SLOVÁCKA (mistři verbuňku ve všech regionálních variantách, program ÚLK
Strážnice a UNESCO za účasti více jak 40 verbířů)
18.30 hod. - DÚBRAVA a KAPRIC (folklórní soubor z Kyjovska s cimbálovou muzikou)
19.00 hod. – HELIGONKÁRI (harmonikový soubor)
20.00 hod. – HORENKA (taneční zábava s dechovou hudbou z Bořetic)

Scéna II (U sýpky)
10.00 hod. - V HNÍZDĚ REJ (slovácká world music)
11.30 hod. - PANENKA VYZUTÁ (alternativ world music)
13.00 hod. - GRIMASA ČÁPA (funky, jazz, pop)
14.00 hod. - Degustace I s Liborem NAZARČUKEM
14.30 hod. – COLORADO (country z jihu Moravy)
15.30 hod. - Degustace II s Liborem NAZARČUKEM
16.00 hod. - ALL X (muzikálová show)
17.00 hod. - HRDZA (slovenská world music)
18.30 hod. – ČECHOMOR (world music)
20.00 hod. – KOŇABOJ (moravská world music)
21.30 hod. - NORTH BIG BAND (swing orchestra Litvínov)

Scéna III (Vinařské náměstíčko)
...nabídka burčáků a vín, beseda u cimbálu aj...

Areál Za cihelnou ... nejen pro děti
Jezdecký den na ranči, výstava rádiově řízených modelů, lukostřelba, horkovzdušný balón a mnohé další...

Exkurze do vinařských firem - VINIUM a.s., Vinařství Radomil BALOUN
...a k tomu všemu
Řemeslný jarmark, jízdy koňskými bryčkami a silničním vláčkem, prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie,
výstava obrazů, atrakce, hry a soutěže pro děti, bohaté občerstvení a mnoho jiného...

Vstupné
Permanentní vstupné pro oba dny – 250,- Kč
Samostatně pátek – 100,- Kč; sobota 200 Kč
Děti a ZP zdarma

