
Letošní prázdniny odstartovaly s kulisou 
ostře se střídajících nálad počasí. Dou-
fejme, že následující dva měsíce budou  
o poznání stálejší. Nejen kvůli vaší opá-
lené pleti, ale také proto abyste si mohli  
v teplých podvečerech vychutnat kultur-
ní pořady, které jsme pro vás připravili.  
Krom tradičních PROMENÁDNÍCH KON-
CERTŮ nabízíme i akce věnované vašim 
ratolestem - POHÁDKY V ZÁMECKÉ ZA-
HRADĚ,  nezapomněli jsme ani na ty kdo 
mají rádi divadelní představení. S ne-
tradiční komedií I. A. Krylova TRUMF 
vystoupí amatérský soubor Karel Čapek 
z Děčína. A co by to bylo za prázdniny, 
kdyby se tu neudál nějaký feudál. Ano 
i letos se můžete přijít 13. července po-
bavit a pokoukat na STŘEDOVĚKÝ JAR-
MARK. Milovníky historie a hudby zve-
me 27. 8. do Městské zámecké expozice 
na koncert známé skupiny GINEVRA.
MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ EXPOZICE je tu 
o prázdninách sedm dní v týdnu. Může-
te navštívít stálou expozici Karel Hynek 
Mácha na Valdštejnském panství, výsta-
vu loutek Františka Pešána a sledovat 
vývoj loutkového divadelnictví v regio-
nu. Dále od poloviny prázdnin shlédnete 
výstavu Valdštejnové a lov a také expozi-
ci Toaletní věže. 
Všechno jednou končí, tedy i prázdniny. 
V sobotu 31. srpna jim můžeme společně 
naposled zamávat v komponovaném po-
řadu LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.

léto v bělé
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Stejně jako každý rok, tak i letos startuje první prázdninový pátek tradiční cyklus Letních prome-
nádních koncertů. Přijďte se podívat.

Tržiště s výrobky, ukázkami dobových ře-
mesel -  doplněné rytířskými stany a do-
bovou krčmou.--

PROMENÁDNÍ KONCERTY 2013

StŘEDověKÝ JARMARK 2013

PRoGRAM

5. 7. 2. 8.

12. 7.  9. 8.ALASTAIR
RYTÍŘI vs POHANÉ

Old cOuNTRY 

FLASTR

JAZZcOMBO

PuTNA

Old STARS MB

STRABIVARI

Old STARS MB dOŽIdlÍ

19. 7.

16. 8.

26. 7. 

23. 8. 

30. 8. 

FOLK

21:30

COUNTRY

COUNTRY

COUNTRY

JAZZ A SWING

JAZZ A SWING

CROSSOVER

ROCKJAZZ

ANEB začÍnajÍ běláci anEb STRÝc MicHaEl a EVa EMinGEROVá

anEb OD PUTnY aŽ K náManEb iRSKO a SKOTSKO HRajE

anEb OHŇOVá PODÍVaná SHŠ čERnÍ RYTÍŘi

anEb Plná PUTna POHODY anEb alTERnaTiVně MEzi ŽánRY

anEb běláci i na záVěRanEb SWinG a jazz náS baVÍ

anEb znOVU HVězDY

tredoveký
jarmark

Masarykovo náměstí , 
Bělá pod Bezdězem

tredoveký
jarmark
tredoveký
jarmark
tredovekýS

13. 7. 2013

tredovekýtredoveký

10.00   Příjezd Karla IV. od České brány 
10.15   Audience - krátké představení 
programu 
10.30   Hudebníci - Euphorica
11.00   Krádež na vinici - historický šerm, 
společné vystoupení rytířských družin
11.30   Kejklíři (Sarah tančící s hadem)  
12.00   Mordýři (šermířské vystoupení)
12.30   Hudebníci - Euphorica
13.00   Slasti a strasti otce vlasti 
13.15   dvorské renesanční tance 
13.30   Katovské řemeslo
14.00   Řád Černých rytířů (šerm)
14.30   Kejklíři (Sarah tančící s hadem)  
15.00   Skeleton (šermířské vystoupení)
15.30   Hudebníci - Euphorica
16.00   Mordýři (šermířské vystoupení)
16.30   cikánské tance - Trn v oku  


