
                                  OSECKÉ  SLAVNOSTI 2015 

P R O G R A M                      

Sobota 22. 8. 2015 
 

Historické tržiště - areál kláštera 

09.30  Slavnostní průvod městem od Základní školy v Hrdlovské ulici pod vedením Divadla v pytli, 

vystoupí hudebníci  ZUŠ Litvínov, Krless a další 

10.00  Zahájení Oseckých slavností a otevření historického tržiště 

10.10 Středověká hudba KRLESS  

10.20  Divadelní spolek pod peřinou, divadlo pro děti „Karkulka“ 

11.35 Středověká hudba KRLESS 

11.40 Kristina Vlčková - žonglování 

11.50  Kristina Vlčková – akrobacie na volném laně  

12.00 Středověká hudba KRLESS 

13.00  Divadelní spolek pod peřinou, divadlo pro děti „Karkulka“ 

13.35  Divadlo na cestě, pohádka pro děti „Tři vlasy děda Vševěda“ 

14.00  Koncert kvarteta Piů Presso v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie 

 z díla A. Vivaldiho a J. Haydna 

14.30  Středověká hudba KRLESS 

14.40  Kristina Vlčková – žonglování 

14.50  Kristina Vlčková – akrobacie na volném laně  

15.00  Historická hudba KRLESS 

15.45  Divadlo na cestě Liberec, pohádka pro děti „O Honzovi“ 

16.30  Divadelní spolek 4 pod peřinou, divadlo pro děti „Jeníček a Mařenka“ 

17.00  Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

18.00  Uzavření historického tržiště 

Divadelní společnost Panoptikum Maxe Fische vás bude bavit se svou spoustou představení u Panského domu 

na historickém tržišti. 

Pro nejmenší máme kolotoč pana Karla Kotapiše zdarma. 

Divadlo V Pytli Petra Stolaře nabídne svou soutěžní divadelní arénu, tvůrčí dílny, kejklířská vystoupení. 

Ranč Větrné údolí nabídne svezení na koních. 

V areálu historického tržiště můžete využít možnost pozorovat řemeslníky při práci a třeba si i vyfouknout 

svou skleněnou bublinku. 

Prostor před ITC 

11.00  Divadlo Imp – improvizované divadelní představení  

15. 00  Divadlo Imp – improvizované divadelní představení 

Divadlo Imp doplní svůj program– tradičními pouťovými písněmi 

 

V prostorách Informačního turistického centra můžete vidět expozici umělců z Oseka a okolí  a dále v galerii 

výstavu kožených plastik Blanky Mudrové nazvanou „Kožené svítání“. 

 

Program Klášterní náměstí  
10.00 -12.00 a 14.00 – 16.00  koncert skupiny Regius Band s vystoupeními pro děti Jardy Hádanky 

19.30 - 22.00   vystoupení skupiny 

World ROXETTE Tribute Band The RockSet + Retro Live ve dvou blocích 

 

V Oseku dále naleznete 

Areál chovatelů ( ulice Obránců Míru, naproti lunaparku) - výstava domácího zvířectva, bohatá tombola, 

občerstvení. 

Dům dětí a mládeže (budova č.p. 265 ulice Dolnonádražní, pod lunaparkem – u konce klášterní zdi)  

  KŽM Moldaváček Lom pořádá výstavu velkého modelového kolejiště a modelů železničních vozidel. 

 

Lunapark na „pouťovém prostranství“ nabízí množství pouťových atrakcí. 

22.00 -  ohňostroj 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnu programu – uvedené časy jsou pouze orientační. 



OSECKÉ SLAVNOSTI 2015 

P R O G R A M 

Neděle 23. 8. 2015 
 

Historické tržiště – areál  kláštera 

09.00  Otevření historického tržiště  

09.15 Divadlo na cestě Liberec, pohádka pro děti „Tři vlasy děda Vševěda“ 

10.15  Divadelní spolek 4 pod peřinou, divadlo pro děti „Jeníček a Mařenka“ 

10.00  Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie  

11.00 Středověká hudba Krless 

11.10 Kristina Vlčková – žonglování 

11.20  Kristina Vlčková – akrobacie na volném laně  

11.30  Středověká hudba Krless 

13.00  Divadelní spolek 4 pod peřinou divadlo pro děti „Jeníček a Mařenka“ 

14.00 Tichá adorace a svátostné požehnání pro všechny účastníky poutě 

14.15 Divadlo na cestě Liberec, pohádka pro děti „O Honzovi“ 

15.00 Středověká hudba Krless 

15.10 Kristina Vlčková – žonglování 

15.20 Kristina Vlčková – akrobacie na volném laně  

15.30 Středověká hudba Krless 

16.15  Divadelní spolek 4 pod peřinou, divadlo pro děti „Karkulka“ 

17.00  Ukončení programu a uzavření historického tržiště 

 

Divadelní společnost Panoptikum Maxe Fische vás bude bavit se svou spoustou představení  u Panského domu. 

Pro nejmenší máme kolotoč pana Karla Kotapiše zdarma. 

Divadlo V Pytli Petra Stolaře nabídne svou soutěžní divadelní arénu, tvůrčí dílny, kejklířská vystoupení. 

Ranč Větrné údolí nabídne svezení na koních. 

 V areálu historického tržiště můžete využít možnost pozorovat řemeslníky při práci a třeba si i vyfouknout 

svou skleněnou bublinku. 

 

Prostor před ITC 

11.00  Divadlo Imp – improvizované divadelní představení  

15. 00  Divadlo Imp – improvizované divadelní představení 

Divadlo Imp doplní svůj program– tradičními pouťovými písněmi 

 

Celodenní výstava fotografií pod širým nebem Putovní kolíček 2015 – prezentace amatérských severočeských 

fotografů – v prostorách klášterního nádvoří. 

 

Program Klášterní náměstí  
10.00 -12.00 a 14.00 – 16.00  koncert skupiny Regius Band s vystoupeními pro děti Jardy Hádanky 

 

V Oseku dále naleznete 

 

Areál chovatelů ( ulice Obránců Míru, naproti lunaparku) - výstava domácího zvířectva, bohatá tombola, 

občerstvení. 

Dům dětí a mládeže (budova č.p. 265 ulice Dolnonádražní, pod lunaparkem – u konce klášterní zdi)  

  KŽM Moldaváček Lom pořádá výstavu velkého modelového kolejiště a modelů železničních vozidel. 

. 

 

Lunapark na „pouťovém prostranství“ nabízí množství pouťových atrakcí. 
 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnu programu – uvedené časy jsou pouze orientační. 

 


