Dni mesta Dobšiná

Poklad sklenenej pani
XXII. DOBŠINSKÉ TURÍČNE SVIATKY

PONDELOK 2.6.2014
VERNISÁŽE VÝSTAV:
13.00 			 Ručné práce členiek klubu dôchodcov (Klub dôchodcov)
13.30 			 Výstava obrazov absolventov ZUŠ v Dobšinej (MsKS)
14.00 			 Minulosť a súčasnosť Dobšinej – výstava fotografií (MsÚ)
UTOROK 3.6.2014
10.00 			 Beh ulicami mesta (Námestie baníkov a priľahlé ulice)
17.00 			 Diskotéka pre školskú mládež (MsKS)
21.00 			 Vypustenie balónov želaní (Nám. baníkov)
STREDA 4.6.2014
10.00 			 Predstavenie bábkového divadla CVČDaM (malé pódium v parku SNP)
			 Kreslenie na asfalt (park pri ul. SNP)
14.00 			 Detský výtvarný plenér „Tajomstvá podzemného sveta“ (Nám. baníkov)
ŠTVRTOK 5.6.2014
DIVADELNÉ PREDSTAVENIA SPIŠSKÉHO DIVADLA V MSKS
10.00 			 Dlhý, široký a bystrozraký
19.00 			 Ženský zákon po spišsky
PIATOK – 6.6.2014
9.00 – 17.00 		 Tradičný remeselný jarmok na námestí
9.00 – 17.00 		 Predajný jarmok v parku pri ul. SNP
HLAVNÉ PÓDIUM NA NÁMESTÍ BANÍKOV
9.00			 Slávnostné otvorenie programu „Poklad sklenenej pani“
9.30 			 Program detí z miestnych škôl, školských a predškolských zariadení
11.30 – 12.30 „Už Turek ide“ – program skupiny historického šermu SARUS pre deti
			 – Turecký tábor, príchod Turkov, rabovanie
			 – dobová bitka, výcvik janičiarov
			 – ukážky streľby z historických zbraní
			 – zábava v tábore
			 – šerm, tanec, žonglérske vystúpenia
12.00			 Slávnostné zasadnutie MsZ, Odovzdávanie Ceny mesta Dobšiná
12.30			 Galéria „Najkrajšia sklenená pani“
			 Dramatizácia povesti o Sklenenej pani
		 Vyhodnotenie súťaže „O najkrajšiu sklenenú pani“
			 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Tajomstvá podzemného sveta“ a odovzdanie cien
13.15 – 14.00
			 Slávnostné otvorenie Turíčnych sviatkov, pozdravy hostí
14.15			 „Od Ďura do Jána“ – program DFS Gemerčatá z Dobšinej
15.00			 „Už Turek ide“ – program FS Gemer a skupiny historického šermu SARUS
			 Scénické spracovanie historickej udalosti
			 – hrozba tureckého nájazdu – voľba richtára
			 – zábava radných pánov
			 – zabitie sklenenej pani a richtára
			 – verbovanie k janičiarom
			 – výcvik janičiarov
			 – dobová bitka
			 – zábava v tureckom tábore
			 – šerm, tanec, žonglérske vystúpenia.
16.30 		 Predstavenie programu Terra Incognita – príhovory
		 Slávnostné odhalenie „Sochy sklenenej pani“
			 Slávnostné odhalenie prírodného monolitu „Pamätník baníkov“
16.45			 Vystúpenie FS Čačinare zo Spišskej Novej Vsi
		

2014

18.00			 Technická prestávka – príprava koncertu na hlavnom pódiu
19.30			 Koncert skupiny SEXIT
20.30			Koncert skupiny

OLYMPIC

MALÉ PÓDIUM V PARKU PRI UL. SNP
13.00			 Program DFS Gemerčatá z Dobšinej
13.45			 Program detí zo Spojenej školy Dobšiná a ich hostí
15.00			 Program členov o.z. Roma Dobšiná
16.00			 Koncert hudobnej skupiny Jána Červenáka
17.30			 Vylosovanie tomboly
18.00			 Koncert Cimbalovej ľudovej hudby POPRADČAN
19.00			 Záver programu v parku.
SOBOTA – 7.6.2014
9.00 – 16.00 		 „Po stopách sklenenej pani“ – zahájenie Juniálesu a Dňa detí v Ramži
			 – Hľadanie pokladu Sklenenej pani – situované v prírode podľa legendy,
			 permoníci na jednotlivých stanovištiach, skutočný poklad v truhliciach
			 – Predstavenie maskota CVČ DaM v Dobšinej „Slniečko“
			 – kúzelnícke vystúpenie (kúzelník Wolf) pre deti i dospelých
			 – balónová šou
			 – Jazda na poníkoch, jazda na kočoch, prehliadka žrebčína, ukážky výcviku
			 koní do záprahov
			 – súťaž v rúbaní a rezaní dreva, lesná pedagogika
			 – súťaže pre deti: rozprávkový strom, chyť si svoju rybičku, beh v gumákoch,
			 skákanie vo vreci, nájdi mincu v koláči
			 – rodinný viacboj
			 – súťaže pre dospelých: pretek na chodúľoch, lukostreľba, strúhanie jablka
			 – ukážky zásahu mladých hasičov
			 – Country skupina Betliarske vidly – hudobné vstupy počas celého dňa
			 – rozprávanie o baníckych tradíciách
15.30			 Vyhlásenie výsledkov súťaží, vylosovanie tomboly
17.00 			 – Ekumenické bohoslužby v evanjelickom kostole
17.30 			 – Koncert kresťanského speváckeho zboru KRÉDO VIRUJU z Brezna (ev. kostol)
19.00 			 – Country bál
NEDEĽA – 8.6.2014
8.30			 Zhromaždenie pred baníckym domom
9.00			 Slávnostná svätá omša a služby Božie v rímsko–katolíckom a evanjelickom kostole
10.00			 Sprievod mestom, stretnutie baníkov na námestí.
			 Slávnostný príhovor primátora, ocenenie baníkov Baníckeho združenia
11.00			 Posedenie v MsKS – v programe účinkujú Evanjelický spevácky zbor, Dychová hudba
			 mesta Dobšiná a Folklórny súbor Gemer
15.00 – 24.00 Banícka zábava v kultúrnom dome s tradičnými baníckymi zvyklosťami
SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Ručné práce členiek klubu dôchodcov – výstava inštalovaná v priestoroch Klubu dôchodcov
Výstava obrazov absolventov ZUŠ v Dobšinej – v MsKS
Výstava prác účastníkov detského výtvarného plenéru „Tajomstvá podzemného sveta“ – v MsKS
Minulosť a súčasnosť Dobšinej – výstava fotografií v priestoroch MsÚ
„Po stopách baníctva“ – absolvovanie náučného chodníka a cyklotrasy do Lányiho Huty
(pečiatky, darčeky, bonusy)
Terra incognita – Objavujte krajinu nespoznanú

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE V DOBŠINEJ

