
10.00 hod -  zahájení výstavní přehlídky uměleckých prací
                 -  prezentační a prodejní výstavy prací chráněných
                    dílen 
                    / probíhá celý den /

13.10 hod - Slavnostní zahájení  VI. prezentačního setkání 
                   SEMILSKÉHO  REGIONU za účasti všech
                   patronů a partnerů  projektu.
13.25 hod -  
13.30 hod - Středisko volného času dětí a mládeže v Semilech - 
                   taneční vystoupení na lidové písničky pod vedením Mgr. Ilky Kulichové
13.35 hod - pěvecké vystoupení - Jakub Kazda z Jičína
13.55 hod - taneční pár Karolína Burešová a Jan Mašinda z Jablonce nad Nisou
                   zatančí latinskoamerické tance 
14.05 hod - ZUŠ Jilemnice - taneční vystoupení U černýho kohouta
                   a Zatanči pod vedením Mgr. Ilky Kulichové
14.15 hod - ZUŠ Jilemnice - taneční vystoupení JSOU JSOU JSOU -
                   pod vedením Mgr. Ilky Kulichové  
14.20 hod - břišní tanečnice - Nikola Beránková - Semily
14.25 hod - Jan Beyer, Domov TEREZA Benešov u Semil - 
                   pěvecké vystoupení - Písničky z pohádek
14.35 hod - břišní tanečnice - Nikola Beránková - Semily
14.40 hod - SK Sluníčko - gymnastické vystoupení 
                   pod vedením Mgr. Zdeny Synovcové
14.50 hod - taneční pár Karolína Burešová a Jan Mašinda z Jablonce nad Nisou
                   zatančí standardní tance 
15.00 hod - hudební vystoupení žáků ZUŠ Semily 
15.45 hod - MAŽORETKY BOMBONKY - DDM Sluníčko Lomnice nad Popelkou
                   pod vedením Mgr. Jany Šimůnkové
16.00 hod - společenské setkání s významnými hosty prezentačního 
                   setkání SEMILSKÉ IMPULZY

Taneční soubor - Maxi dance - Centrum denních služeb Jablonec n. Nisou

B/ KULTURNÍ PŘEHLÍDKA
                  - HLAVNÍ SCÉNA KC GOLF 

13.00 hod - úvodní pěvecké vystoupení 
                   absolventa pražské Konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postižené 
                   čestného hosta Radka Žaluda   

 

               - VSTUPNÍ FOYÉR, CHODBY CENTRA

hlavní sál

A/ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH DĚL

vstupní foyér 
chodby centra

3. listopadu  2012

2012

Během celého dne budou probíhat tvůrčí ateliéry 
pro zájemce z řad návštěvníků setkání.

SEMILSKÉ IMPULZY

Orientační program:
  
                        

                                       


