pátek

3.7.

Sněžný kluk

Letní kino. Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém
zapadnout, protože jí okolí nerozumí. Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu.
Jednou ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý
yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest podle nejvyšší hory světa, která je
domovem těchto bájných himalájských monster a tak mladý yetti netouží po ničem jiném,
než se tam vrátit….Začátek před setměním, cca v 21.30. Vstupné: 80,- Kč. Děti zdarma.

sobota

4.7.

Psí poslání

Letní kino. Cituplný příběh jednoho věrného psa, který nachází smysl své existence
prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a milovat. Během pěti desetiletí nás zavede
na strhující cestu, na které promlouvá k srdci všech lidí, kteří kdy milovali nějaké zvíře.
Během těch let postupně reinkarnuje do několika psů různých ras,...Začátek před
setměním, cca 21.30. Vstupné 80,- Kč. Děti zdarma.
Restaurace bude z důvodu konání svatby uzavřena.

pátek

17.7.

Led Zeppelin
+
Deep Purple

Koncert revivalových kapel Purple Mania a Motorreptile z Prahy.
Začátek 20.30.
Vstupné 120,-

pátek

24.7.

Vlasta Zahrádka

Dvouhodinové akustické vystoupení frontmanna kapel Carmen,
Pop Killers, Le Garden, Czech Faith No More a nyní aktuálně
ZaHRaDa. V doprovodu muzikantů z kapel Carmen, Morava,
Pátek 13, Natuty, Kiss Czech Company.

sobota

25.7.

Hospoda v lese na
mýtince

Divadelní představení ochotníků Pijanisté bez pijána z Nové Vsi.
Podle předlohy Divadla Járy Cimrmana. Začátek po setmění, cca
v 21.30. Vstupné 80,- Kč. Děti zdarma.

pátek

31.7.

E.L.O.

Elektroakustická zábava v podání Jardy Kadlece z Telče ve stylu
rock, pop, folk, country. Světové a CS hity i s písničkami na přání
účastníků.
Začátek v 20.30.
Vstupné 80,- Kč. Děti zdarma.

sobota

1.8.

Petr Bende

Populární zpěvák vystoupí se svými hosty v dvouhodinovém
akustickém koncertu s programem „Je čas jít dál“.
Začátek ve 20.00. Vstupné 199,-.

pátek

14.8.

Oldies Disco

Skladby 80. – 90. let v podání Dj Saurona alias Petra Chňoupka
spolu s písničkami na přání. Začátek v 20.30. Vstupné 80,- Kč.
Děti zdarma.

pátek

21.8.

Rentiéři

Country večer s velkou basou pod širým nebem s písničkami na
přání a kapelou z Třebíče a okolí. Začátek v 20.30. Vstupné 60,Kč. Děti zdarma.

sobota

22.8.

Stopořmese 2020

STO POŘádných Metalových SEnzací. 2. ročník hudebního
metalového a alternativního festivalu začínajících kapel (Iron
Soul, Midnight Madness, Next Space,…) Začátek 17.00.
Vstupné 100,- Kč.
--------------------------------------------------------------------------------

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

