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22. 6. 2019
Hlavní program

Doprovodný program

nám. Míru

8.30–11.00

Tišnovské trhy
8.30–9.00 	Slavnostní zahájení – přehlídka oslavenců

za doprovodu mažoretek
Podhorácké muzeum Předklášteří (90 let)
Klub českých turistů Tišnov (90 let)
Základní umělecká škola Tišnov (70 let)
Inspiro (20 let)
Rodinné centrum Studánka (15 let)
Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček (10 let)
Art Periscope (10 let)

10.00–12.00 Den otevřených dveří ZUŠ Tišnov – ul. Dvořáčkova
11.00

Prohlídka prostor výtvarného a dramatického oboru
Výstava prací žáků výtvarného oboru

9.00 –11.00 Výstava uměleckých děl Art Periscope – radnice

Prezentace fotografií Klubu českých turistů
– před radnicí
Proměny Tišnova v čase – nám. Míru a Komenského
Bannery s historickými fotografiemi v ulicích města
13.00

14.00

22.00

Hudební koncerty – zahrádka U Palce
Faltaband – dětský bigband
Tomband – taneční bigband
Klapela – tišnovská všehochuť
TiKO – komorní orchestr
Tišnovské žestě – „... len ta trúba...“
Tumpach kvoč – kvoč rock Brno
Ukulele orchestra jak Brno – mandolínové kaťuše
Filmová projekce Zvuk hluku – café U Palce

 ýšlap pro celou rodinu s Klubem českých turistů
V
na tišnovskou rozhlednu s opékáním špekáčků
– sraz u kašny na nám. Míru

Večerní program
20.00–22.00 Everyman aneb Země peciválů – areál parku

23. 6. 2019
Oslavy 70 let ZUŠ Tišnov
café a zahrádka U Palce, Jungmannova 70, Tišnov

Prohlídka rekonstruovaného koncertního sálu
Ukázková hodina tance s možností zapojení návštěvníků

10.00–12.00 Den otevřených dveří ZUŠ Tišnov – ul. Riegrova

9.00 –11.00 	Rodinné centrum Studánka – hudební vystoupení

dětské skupiny Potůček
ZUŠ Tišnov – taneční vystoupení žáků
Inspiro – vystoupení mažoretek
Podhorácké muzeum Předklášteří
– scénka o založení muzea s krátkým kvízem
Katolická výchovná jednota – hrst písní z Podhorácka
ZUŠ Tišnov – hudební vystoupení žáků
Inspiro – Zumba párty
ZUŠ Tišnov – hudební vystoupení žáků
K
 arasovo divadlo – ochutnávka z večerního divadelního
představení Everyman

 ílničky pro děti – nám. Míru (Inspiro, Studánka,
D
Kalužníček, prezentační stánky oslavenců)

Nemocnice Tišnov, divadelní open air speciál,
naposledy v Tišnově v unikátních kulisách parku

