TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
STŘEDA 6. ZÁŘÍ – STŘEDA 13. ZÁŘÍ 2017
Klub kultury Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš pro Vás připravil program
letošních Tradičních bítešských hodů, které se uskuteční od středy 6. září do středy 13. září.
Rádi bychom Vás zejména pozvali na narozeninový koncert Petra BENDE s jeho hosty. Petr
BENDE oslaví v pátek 8. září, na hodech svým večerním koncertem 20 let hudební kariéry a
také své významné životní jubileum. Na tento výjimečný koncert ve své „domovině“ si Petr
BENDE pozval svoji věrnou kapelu, se kterou koncertuje již třináct roků v nezměněné sestavě.
Kapelu doplní velký rockový-dechový Big Band. Jako své hosty si pozval legendu skupiny
YoYo Band Richarda TESAŘÍKA, zpěváka legendární skupiny Burma Jones Bohouše
JOSEFA a hitmakera Ivana HLASE. Těšte se spolu s námi na více než dvou hodinový koncert
plný skvělé muziky. Koncert na velkém pódiu na Masarykově náměstí bude doplněn o
ojedinělou zvukovou aparaturu, osvětlení a netradiční videoprojekci.
Před tímto koncertem vystoupí mladí hudebníci TOM TOM BAND z bítešské Základní
umělecké školy a rovněž zmíněná hudební legenda Ivan HLAS.
O hodové sobotě 9. září se můžete těšit již na 15. ročník folklorního festivalu „SETKÁNÍ NA
PODHORÁCKU“, kterým Vás provede Doc. Karel HEGNER. V sobotní večer dále vystoupí
slovenský folklorní soubor VARGOVČAN z našeho družebního města Hanušovce nad Topľou.
Po folkloru přivítáme slovenskou kapelu R2 BROTHERS, kde uslyšíte jedinečné propojení
cimbálu, houslí a pop-rockového stylu a můžete shlédnout cimbalistu skupiny, který je
držitelem ocenění „nejrychlejší cimbalista na světě“. Závěr sobotního hodového večera nám
přinese swing a jazz v nezaměnitelném podání VOJENSKÉ HUDBY OLOMOUC ARMÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY.
V neděli 10. září proběhne již tradiční hodový program pod májí, krojovaným průvodem
městem s chasou za účasti dechové hudby LESANKA, MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA a
historického šermu TARANIS. Dopolední program na náměstí zajistí dechová hudba
DOUBRAVĚNKA.
STŘEDA 6. ZÁŘÍ
17.00 hod.

19.00 hod.

ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ
STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA na
Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků
TATABAND a jeho dixieland pod vedením Josefa Kučery hraje ve sklípku
„na Pětce“

ČTVRTEK 7. ZÁŘÍ
18.30 hod.

Mimořádný koncert BHP – JANA RAMBOUSKOVÁ s pěvci
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

PÁTEK 8. ZÁŘÍ
18.30 hod.
19.30 hod.
21.00 hod.

19.00 hod.
20.00 hod.

Hodové vystoupení ZUŠ Velká Bíteš na vedlejším krytém pódiu na
Masarykově náměstí
IVAN HLAS TRIO koncert na vedlejším krytém pódiu na Masarykově
náměstí
PETR BENDE / Cimbál BIG Band – narozeninový koncert
Hosté: RICHARD TESAŘÍK, BOHOUŠ JOSEF A IVAN HLAS na
vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí
Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou JAROSLAVA ČECHA ve
sklípku „na Pětce“
HODOVÁ OLDIES PARTY v kulturním domě ve Velké Bíteši

SOBOTA 9. ZÁŘÍ SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – 15. ročník folklórního festivalu
13.30 – 18.00 hod. Přehlídka souborů a krojovaných skupin z Podhorácka, sousedních regionů a
hostů na hlavním pódiu pod májí. V programu vystoupí národopisný soubor
BÍTEŠAN z Velké Bíteše, STÁRCI z Ostrovačic a další krojované soubory
Podhorácka a partnerských folklorních oblastí
Součást festivalu:
19.30 hod.
20.30 hod.

21.30 hod.

19.00 – 24.00 hod.

Vystoupení slovenského folklorního souboru VARGOVČAN na vedlejším
krytém pódiu
R2 BROTHERS – jedinečné propojení cimbálu, houslí a pop-rockového
stylu, cimbalistou skupiny je držitel ocenění „nejrychlejší cimbalista na
světě“, na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí
HODOVÝ VEČER SE SWINGEM A JAZZEM
Koncert SWING – DIXIE VOJENSKÉ HUDBY OLOMOUC AČR na
vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí
Cimbálová muzika SYLVÁN ve sklípku „na Pětce“

NEDĚLE 10. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hodin
9.00 – 11.00 hod.
9.30 – 11.30 hod.
13.30 hod.
15.00 hod.

16.00 – 16.45 hod.
16.00 – 20.00 hod.
16.00 hod.

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za účasti
krojované chasy
STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby LESANKA
Vystoupení dechové hudby DOUBRAVĚNKA na hlavním pódiu pod májí
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM za účasti skupiny historického šermu
TARANIS od Kulturního domu na Masarykovo náměstí.
TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy s rychtářem a
právem: Česká beseda, první stárek předává dožínkový věnec, Moravská
beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění.
Hrají muzikanti LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním pódiu pod májí
Vystoupení skupiny historického šermu TARANIS na Masarykově náměstí
Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou STANISLAVA GABRIELA ve
sklípku „na Pětce“
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí u domu čp. 5

STŘEDA 13. ZÁŘÍ
17.00 hod.
19.00 hod.

KÁCENÍ MÁJE
HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT ve sklípku „na Pětce“

V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu Kulturního domu.

