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JARMARK PODÉL CEST  V PARKU 
od 8:00 hod

Mlékárna Otinoves
prodej věhlasného plísňového sýru NIVA extra

Zemspol – pekárna Sloup
sladké, slané a cereální pečivo z Moravského krasu

Včela pro Moravský kras
prodej medu a produktů z něj

Kozí farma Sedlák ze Šošůvky
produkty z kozího mléka

Čajovna Ulita   prodej a vaření čajů, hraní petanque

Domov Olga       rukodělné výrobky z blanenské dílny

Občerstvení   černohorské pivo a limo, něco k snědku

DALŠÍ PROGRAM  V PARKU
zelená stezka    ekologické i adrenalinové hry pro děti   
mladá jehňátka                     spásající trávník v parku
svezení na poníku   pro děti i dospělé za účasti lektora
výstava výtvarných prací    blanenských základních 

škol s vyhlášením nejlepších ve 14:00 hod
taneční workshop                         15:00 až 17:00 hod
výtvarná dílna    modelování z hlíny 12:30 - 15:00 hod
překvapení z dílny mladých performerek – 17:00 hod

KAPELY V ZÁMECKÉM PARKU
21:00   MASO  již v pátek na RACHOTĚ

hudební těleso, co si nevidí do huby. . . 

12:10    Čanku Ša Oyate    indiánský bizoní tanec

13:15    Fišmol  amatérská blanenská folková kapela

14:00   vyhlášení výtvarné soutěže

14:30   Šnek a spol.
předvedou co umí od Zuzany Navarové...

16:00   Bokomara                 folk bosou nohou ...

17:30    B-Nicol                  živý a dravý folkrock...

DIVADLO NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
12:30   Karkulka               žkrátké vystoupení dětí

14:15    Ó líné á lakomén         arménská pohádka
   

FILMY V AUDIOVIZULNÍM SÁLE ZÁMKU
  Kráva   - příběh z horské samoty na počátku minulého století, 
zobrazující těžký osud mladého Adama, člověka zcela závislého na přírodě 
(režie: K. Kachyňa, 1993, hlavní ceny ve Štrasburku, Flagstaffu, Zlatý 
ledňáček - Plzeň)

  Záhrada   - opuštěný dům po dědečkovi, obklopený fantastickou 
zahradou, pomáhá Jakubovi naít východiska z životní krize... (režie, námět a 
scénář: Martin Šulík 1993)

  Powaqqatsi  - Life in Transformation, meditativní náhled na 
dynamickou podobu života naší planety, skvělá hudba od Philipa Glasse 
(režie Godfrey Reggio, 1987)

Stánek ekologické 
poradny PONIKVA 

téma - možnosti využití měkkých projektů 
Místní Agendy 21

pro oživení města Blanska
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Město Blansko

Pivovar Černá hora

za špatného počasí se oslavy Dne Země 
uskuteční v prostorách blanenského kina
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