Kostel sv. J. Křtitele
14:30–15:30

Koncert
Štěpána RAKA

Světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie muzických umění
Vstupné: 80 Kč, děti do 15-ti
let zdarma

17:00–18:00

Poutní bohoslužba, poutní požehnání

17:00–19:00

O Vřesové studánce, přednáška historika
Mgr. Drahomíra Polácha

20:00–23:00

Noční vyhlídka z kostelní věže

Farská zahrada

Informace:
Informační centrum Velké
Losiny: 583 248 248,
infolosiny@losiny.cz, www.iclosiny.cz

Vstupenky:
Vstupenky na placené akce přímo na místě před koncertem
Pořadatel:
OBEC Velké Losiny, Rudé armády 321, Velké Losiny,
IČO: 0030355, tel. 583 248 422, podatelna@losiny.cz

Velkolosinské
Svatojánské
slavnosti
13. ročník

Spolupořadatel:
Základní škola a mateřská škola Velké Losiny,
SDH Velké Losiny, TJ Sokol Lázně Velké Losiny,
Římskokatolická farnost Velké Losiny

Sponzoři:

20:00–02:00
Hraje skupina EXPRES z Ostravy, český i zahraniční
repertoár, k tanci a poslechu
Vstupné: 50 Kč
Táborák

23:00

Ohňová show

Neděle 21. čer vna
Kostel sv. J. Křtitele
08:15–09:15

mediální partner

Nedělní mše svatá

Farská zahrada
14:00–17:00

Helena Sokolová a Helena
Sokolová ml. + V-Band,
pohodový jazz-ík
Občerstvení

Velkolosinské Svatojánské
slavnosti finančně podpořil
Olomoucký kraj

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění programu.

19. – 21. června 2015

Pátek 19. čer vna
Před základní školou
16:00–16:15

Slavnostní zvonění a fanfáry z kostelní věže, zahájení
slavností zástupci vedení obce a farnosti
Slavnostní otevření nového centra obce u kostela
a základní školy

Víceúčelové hřiště

Rockový večer – hudební show do ranních hodin
Vstupné na celý večer: 120 Kč

19:30–20:30

KAPRIOLA – babská rocková ostravská kapela

Sobota 20. čer vna
Stadion TJ SOKOL
10:00–16:00
Turnaj žáků v kopané „O pohár ředitele ENERGOTISU“
Fotbalový turnaj žákovských mužstev

16:00–17:00

Před základní školou a u kostela
10:00–17:00

Divadelní sál základní školy
16:30–18:30

Zábavné dopoledne a odpoledne pro děti i dospělé
Kolotoč, velká nafukovací skluzavka, autíčka, soutěže

Koncert dechové hudby

Prezentace Základní školy a mateřské školy Velké Losiny, komponované ohlédnutí za školním rokem 2014/15
ŠKOLNÍ JARMARK – k prodeji dětské práce i keramika
ze školní dílny.
Výtěžek této akce bude použit na podporu vzdělávání „na dálku adoptované“ Micheline Musese
z Konžské demokratické republiky a Kirana Raje z Indie

V kostele sv. J. Křtitele
17:00–18:00

HONORATA – vystoupení šermířského souboru
z podhůří Orlických hor, představení, po celý den bohatý program, řada soutěží a her pro děti

21:00–24:00

Koncert kapely ARGEMA,

tříhodinový koncert legendární rockové
kapely

Mše svatá

18:00–19:00

Smíšený pěvecký sbor CARMEN, Zábřeh – zazní duchovní zpěvy, spirituály, židovské a lidové písně

JARMARK
tradiční jarmark řemesel a výrobků

Základní škola – tělocvična ZŠ
10:00–16:00
24:00–02:00
20:00–23:00

Noční vyhlídka z kostelní věže

DJ Mira FLORA
zábava pro všechny do ranních hodin

Svatojánský turnaj ve florbale
– turnaj o svatojánské ceny

