
Mihl
elektroinstalace

SCHÄFER spol. s r.o.
Stroje na opravy a údržbu komunikací

hudba, divadlo, film, obrazy, poezie, performance, tanec, improvizace, génius loci

" " - fotbalové utkáníUmělci proti lidem15:00 stadion

Hrubý - humorista, setkání s kresleným humorem16:00 Knihovna

Buchty a loutky - stan plný pohádek nejen pro děti16:30 vstupné: 30,-- Kč, Jírovy sady

- výběr toho nejlepšího videa z Mečlova šuplíkuMečlova pifka17:00 vstupné: 30,-- Kč, hudební klub Dráťák

Divadlo Sklep Piš Kafka, piš: " " (M.Načeva, D.Vávra, L.Vychodilová, J.Slovák)19:00 vstupné: 100,-- Kč, velký sál MKS

Docuku - lidové písně z Valašska, Slovenska, Maďarska či rumunského Banátu v alternativním podání21:00

La Patchanka la mejor banda del mundo- " " (latino-grunge-punk z Brna) vstupné: 90,-- Kč, malý sál MKS

Kočovná divadelní společnost Klekího Petry24:00 hudební klub Dráťák

Promítání Ivana Mečla v nočních prostorách01:00 Jírovy sady

Robert Janč Roman Horák Šarlatánia : " "08:30 náměstí

Milan Knížák Jsem i krajinář- vernisáž výstavy " "09:30 Suchardův dům

Kristýna Lhotáková - Labuť pro Muziku Paku10:00 náměstí

Buchty a loutky Rocky: " "10:30 vstupné: 50,-- Kč, Jírovy sady

Jana Vébrová - písničkářka z větrného mlýna12:00 vstupné: 30,-- Kč, Novopacké sklepy

se skupinou a velké bicí nástroje - " "Tomáš Ondrůšek Afrobreak13:00 Jírovy sady

Berkat Petry Procházkové a jeho Bazaret - výstava, filmy, beseda (více a nejen o Afganistánu)14:30 Kino, N.sklepy-zahrada

Buchty a loutky - stan plný pohádek nejen pro děti15:00 vstupné: 30,-- Kč, Jírovy sady

Teatr Novogo Fronta Prvotní příznaky ztráty jména: " "16:00 vstupné: 100,-- Kč, velký sál MKS

Pavel Zajíček s překvapením18:00 vstupné: 50,-- Kč, hudební klub Dráťák

19:30

Degenerate Art Ensemble (USA) - hudebně divadelní performance
Haydamaky (UKR) - ukrajinský punk s folklórními prvky

vstupné: 200,-- Kč, velký sál MKS

František Skála Finský barock: " "

DG 307
Preßburger Klezmer Band (SK) - slovensko-srbský klezmer

: " " - animovaný film pro děti + předfilm: : " "Petr Nikl Tanec loutek František Skála Oči09:00 vstupné: 20,-- Kč, Kino

Tomáš Ondrůšek - hra na objekty, konzert duchovní hudby11:00 vstupné: 50,-- Kč, Klášter

Šmahem šachem tah Marcela Vichrová
Dožít se lepších časů

Martin Kuriš Vojetěch Jirásko Obrna
Rosenberg J-Design

aneb produkce velmistrů - šachový happening před Klenotnicí, - obrazy v Klenotnici,
" " - putovní výstava Ivy Zímové pro Berkat "Ženy Čečenska, Afganistánu a Iránu" - Husův sbor,

- obrazy Magda v čajovně Šen-Nung, - " " - výstava v Klenotnici,
pan - prodej knih, Textilní a výtvarná dílna - trička, polštáře,...

Permanentka: / 350,-- Kč na místě, více informací na .300,-- Kč v předprodeji www.muzikapaka.cz

Novopacký sběr (Blandest, Zkouška sirén, Zaoraný kytky, DttD)01:00 hudební klub Dráťák

http://www.muzikapaka.cz

