SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
12., 13. a 14. září 2014

XII. ročník SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK se v Uherském Hradišti, srdci Slovácka,
studnici lahodného vína, folkloru, lidových tradic, řemeslného umu, radosti a dobrých lidí, uskuteční tradičně
v druhý zářijový víkend – ve dnech 13. a 14. 9. 2014.

V kraji, kde řeka Morava pomalu plyne krajinou, dává jí své bohatství a jiskru života, se jedná o jedinečnou
akci, v níž se snoubí temperament lidových tradic a pestrost slováckých krojů a muziky s živelností a
spontánní atmosférou. Slavnosti nejsou jen "obyčejným" folklorním festivalem, ale skutečnou
reprezentativní národopisnou slavností více než šedesáti měst a obcí z celého regionu Slovácka.
Město Uherské Hradiště otevře svou náruč a své památkové objekty tisícům návštěvníků. Vzácně se
podíváte do míst, která jsou oku veřejnosti po zbytek roku přísně skryta. Městská náměstí, ulice, domy a
jejich nádvoří, vinné sklepy i lodě na řece Moravě ožijí pestrým kulturním programem, v němž je
pamatováno jak na milovníky vína a folkloru, tak na děti.

MALÁ PROGRAMOVÁ OCHUTNÁVKA:

·

sobota 13. září 2014

9:00 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD z Vinohradské ulice na Masarykovo náměstí

12:30 – 17:00 MUZIKANTSKÉ LODĚ – plavba muzikantských lodí Morava a Danaj dle pevně stanoveného
plavebního řádu na trase Baťův kanál – Jarošov (zahrají country, folk a jazzové skupiny), gastronomická
přehlídka rybích specialit v přístavišti
11:00 - 16:00 PREZENTACE MIKROREGIONŮ – Kolejní nádvoří, Reduta a nádvoří Reduty, Smetanovy Sady,
Jezuitská zahrada, nádvoří a sklepy Františkánského kláštera, nádvoří Justičního paláce, nádvoří Staré
radnice, Galerie Slováckého muzea, Mariánské náměstí
16:00 - 18:00 OPIME SA PĚSNIČKŮ… – hlavní program u Slovácké búdy (komponovaný pořad písní a tanců
na motivy vína s vyhlášením a předáním divácké ceny "Slovácký šohaj")
18:30 – 20:00 MLADÁ VÍNA S HARAFICOU – večerní koncert na Masarykově náměstí
19:00 – 24:00 VEČERNÍ POŘADY NEJENOM VE SKLEPECH S POSEZENÍM U CIMBÁLU – Slovácká búda, U
Musilů, Hotel a restaurace Koníček, U Juráků, U Skryjů, atrium pod Starou radnicí, vinotéka Hruška, atrium
Havlíčkova, Kolejní nádvoří, Vinný stan

·

neděle 14. září 2014

10:30 CM HRADIŠŤAN – koncert duchovních písní v Kostele Zvěstování Panny Marie

12:00 - 13:00 NATALIKA – odpolední koncert world music na Masarykově náměstí
13:00 - 14:00 Z KRAJA POD JAVORINÚ – přehlídka nejstarších typů krojů Bílých Karpat na Kolejním nádvoří
14.30 - 16.00 MISTŘÍŇANKA – odpolední koncert dechové hudby na Masarykově náměstí

KOMPLETNÍ PROGRAM NAJDETE NA: www.slavnostivinauh.cz.
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