Przedbórz

Dni Przedborza 2010
14.06.2010.

Tegoroczna, II edycja Dni Przedborza odbywaÄ‡ siÄ™ bÄ™dzie w dniach 3-4 lipca pod hasÅ‚em "Od
Kazimierza Wielkiego do kugla przedborskiego". Nasz serwis jako pierwszy podaje oficjalny program
Å›wiÄ™ta miasta.

Sobota, 3 lipca
11.00 &ndash; 15.30 Piknik zdrowotny (konkurencje sportowe dla dzieci i rodzicÃłw, aerobik, pokazy
karate tradycyjnego, liczne konkursy &ndash; atrakcyjne nagrody, degustacje zdrowej ÅźywnoÅ›ci oraz
badania mammograficzne i inne bezpÅ‚atnie)
14.00 WystÄ™p zespoÅ‚u &bdquo;Å»aklinki&rdquo;
15.00 Fragmenty spektaklu &bdquo;Skrzypek na dachu&rdquo;, pokazy tresury psa policyjnego, maraton
rodzinny
16.00 Koncert zespoÅ‚u Normalsi
17.00 Pokazy rycerskie
17.30 Uroczyste otwarcie Dni Przedborza przez Burmistrza Miasta Przedborza
17.40 Zawody soÅ‚ectw o beczkÄ™ piwa w przeciÄ…ganiu liny
18.00 WystÄ™p zespoÅ‚u The Postman (Polscy Beatlesi, znani z wielu programÃłw telewizyjnych)
19.30 Aukcje na rzecz powodzian
19.45 Koncert zespoÅ‚u Gipsy Band (zespÃłÅ‚ wykonuje muzykÄ™ hiszpaÅ„skÄ…, gÅ‚. z repertuaru
Gipsy Kings)
22.00 &bdquo;Dyskoteka pod gwiazdami&rdquo;

Niedziela, 4 lipca (ÅšwiÄ™to kugla)
13.00 Koncert Chopinowski (KoÅ›ciÃłÅ‚ parafialny Å›w. Aleksego), zagra Å•ukasz TrepczyÅ„ski;
wykÅ‚ad o historii Przedborza prof. dr hab. Feliksa Kiryka
13.00 WystÄ™p grupy hip-hopowej z Przedborza
14.00 Zawody Paintball (w parku), Å›cianka wspinaczkowa, strzelnica
14.30 Wybory &bdquo;Mini-Miss Przedborza 2010&rdquo;
15.30 &bdquo;Kugiel z Przedborza jest the best&rdquo; &ndash; konkurs na najsmaczniejszy kugiel w
gminie
15.30 Kabaret &bdquo;Pigwa-Show&rdquo;
16.30 RozstrzygniÄ™cie konkursu &bdquo;Mini-Miss 2010&rdquo;
16.40 Koncert Andrzeja RybiÅ„skiego
18.20 Konkurs historyczny &bdquo;Czy znasz swÃłj GrÃłd?&rdquo;
18.15 Koncert ABBA Family
19.45 Licytacja prac konkursowych na rzecz powodzian
20.00 Karaoke dla wszystkich
21.30 Koncert zespoÅ‚u X Collective (dawny New Collective), muzyka taneczna
23.00 Kino pod chmurkÄ…

Dodatkowe atrakcje:
- zaplecze gastronomiczne (kawiarenka, fast-food, kugiel, potrawy z grilla i inne smakoÅ‚yki),
- wystawa prac dzieci i mÅ‚odzieÅźy z MDK oraz pensjonariuszy ÅšDS w Gaju,
- plac zabaw i atrakcje dla dzieci,
- konkursy plastyczne,
- paintball, Å›cianka wspinaczkowa, strzelnica
http://www.przedborz.com.pl
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- pokazy straÅźackie,
- zawody.

UWAGA!!!
Aby dowiedzieÄ‡ siÄ™ wiÄ™cej o wykonawcy moÅźna kliknÄ…Ä‡ wybranÄ… nazwÄ™, a otworzy siÄ™
strona artysty.
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