pátek 24. a sobota 25. června 2022
Slavnosti – Pěnčín,
fotbalový areál

Svatojánská slavnost
– Krásná, Kittelův dům

pátek 24. 6. 2022

sobota 25. 6. 2022

16.00 Akademie ZŠ Pěnčín
18.00 O-Way
rock-big-beatová kapela z Bozkova u Semil
20.00 Žízeň
alšovicko-jablonecká bigbeatová formace

9.30 Zahájení svatojánského dne
hudební vystoupení
10.00 Klepání kosy
ukázka dovednosti, kterou už každý neumí
10.30 Sekání louky postaru kosou
ukázka s možností vyzkoušet si sekání kosou
12.00–15.00 Hry a soutěže pro děti
		
v historickém duchu
13.00 Musica rustica
české písně z 16.–19. století
14.00 Canis terapie
ukázka cvičených psů, pomáhajících lidem
15.00 Pocta vodě – k studánce a pramenu
začínáme u studánky sv. Josefa
16.30 Pravěké sekerky
povídání o nedalekém neolitickém nalezišti
sekerek kamene železivce
17.45 Zapálení svatojánského ohně
18.00 Jana Vébrová
koncert svérázné a osobité harmonikářky
Po koncertě povídání u ohýnku o svatojánských
tradicích, bylinách či magii letního slunovratu. Slavnost
zakončíme společně krátkou modlitbou

sobota 25. 6. 2022

10.00 Zahájení slavností
Harmonia
komorní pěvecký sbor
11:30 Walda&Alabama City
nejslavnější dvojník Waldemara Matušky
14.00 Imitátor Zdeněk Barnett
komické vystoupení
15.30 Pat a Mat jedou na dovolenou
zábavná pohádka nejen pro děti
16.30 Fotbalové utkání staré gardy FC Pěnčín
proti staré gardě FK Jablonec n. N.
18.00 Krásná práce
pěnčínský rock
19.45 Těla
legendární Liberecká rocková formace
V sobotu 25. 6. 2022:
stánky místních spolků a regionálních produktů,
ukázky ČČK Železný Brod
V pátek a sobotu 24. a 25. 6. 2022:
zábava pro děti, pouťové atrakce

Vláček

z Pěnčína na Krásnou:

12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00

z Krásné na Pěnčín:

12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30

Změna programu vyhrazena.

Obec Pěnčín

@kitteluvdum

www.kittelovomuzeum.cz

Po celou svatojánskou slavnost:
OO ukázka výroby skleněných figurek a keramiky
na hrnčířském kruhu
OO ukázka výroby koberečků na tkalcovském stavu
OO prohlídky Kittelova domu a kostela sv. Josefa
OO pletení svatojánských věnečků
OO stavění domečků pro skřítky z kůry, mechu a kapradí.
OO řemeslné stánky
OO pivo z Krásné a domácí dobroty

www.kostelkrasna.cz

