SOBOTA 17. LEDNA 2015 - OTEVÍRÁME PLZEŇ

Milí rodiče a spolužáci! Poplujte s naší lodí v sobotu
17. ledna 2015.
Vyplouváme: v 16.00 hod. ze shromaždiště v lokalitě U Ježíška.

Program v tomto místě začíná v 14.30 hod.
pódium Divadla Alfa
15:30-16:00
vystoupení Divadla Alfa

pódium Plzně 2015
14:45-14:55

tanečnice Sport. gym.

14:55-15:05

stepaři Step by Step

15:05-15:15

judisté Sport. gym.

15:15-15:30

tanečnice Unique

mimo pódia
14:30-16:00
performance s velrybami

Kudy lodě poplují, a my půjdeme:

Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaši podporu!

Co nás čeká:
16:00
Slavnostní otevření města - PRAMENY
První část samotného slavnostního otevření města - Prameny - tvoří 4 průvody reprezentující
to nejlepší, co Plzeň nabízí, a zároveň symbolizující 4 řeky, které Plzní protékají. Každý
z průvodů včetně shromaždišť nabídne bohatý kulturní program a pestrou škálu účinkujících.
Průvody vyjdou po 16. hodině a zastoupeny v nich budou kulturní spolky, sportovci,
historické či alegorické vozy a více než 50 škol spolu s dalšími nadšenci z celého
Plzeňského kraje. A stejně jako se 4 plzeňské řeky stékají v jedinou, i průvody se nakonec
setkají v centru města.
Sraz na čtyřech místech v okolí centra (shromaždiště):
1. ulice U Prazdroje v úrovni čerpací stanice OMV (ze směru Doubravka)
2. U Ježíška (ze směru Slovany)
3. nám. T. G. Masaryka (ze směru Bory); pouze jízda – nám. Míru (v úrovni Českého
rozhlasu),
4. Lochotínská ulice – parkoviště Kaufland (ze směru Lochotín)
• místo konání: různé - viz shromaždiště
• vstupné: 0,- Kč
• doporučení: teplé oblečení
17:30
Slavnostní otevření města - SYMFONIE ZVONŮ
Druhá část slavnostního otevření města dostala poetické jméno Symfonie zvonů. Účastníci si
budou moci přímo na náměstí Republiky nebo prostřednictvím velkoplošných obrazovek
umístěných v širším centru města užít původní skladbu skladatele a dirigenta Marko
Ivanoviče, dosud největší videomapping realizovaný v České republice z dílny 3dsense a
vystoupení více než osmdesáti domácích a zahraničních umělců. Všichni společně provedou
diváky večerem, jehož vrcholem bude všemi očekávané první rozeznění nových zvonů v 18
hodin.
• místo konání: náměstí Republiky, případně: Proluka, Křižíkovy sady, Šafaříkovy sady,
Kopeckého sady, Smetanovy sady (velkoplošné obrazovky)
• vstupné: 0,- Kč
• vstupenky: vstup volný
18:30
Slavnostní otevření města - OTEVŘENÁ PLZEŇ
Třetí část slavnostního otevření města nese název Otevřená Plzeň. Oslavy se přesunou z
náměstí do okolních částí centra města - do venkovních prostor, které se mimořádně pro
tento den promění v pěší zónu, stejně jako do prostor historických domů, kulturních sálů,
muzeí, galerií, knihoven, hospůdek a hudebních klubů. Plzeň bude oslavovat nejen pivem,
ale i hudbou, tancem, zpěvem, divadlem či poezií. Pro otužilé jedince bude připraven
venkovní ledový bar plzeňského sochaře Františka Bálka, dále teplé nápoje a ochutnávky
evropské i české kuchyně.

