
святкових заходів з нагоди відзначення 622-ї річниці з часу заснування міста 
та проведення Міжнародного фольклорного фестивалю «Зорі над Тясмином»

13 вересня
МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ 

Верхня частина парку, танцювальний майданчик «Клітка»
18.00 Концерт «Шалені 80-ті». Улюблені пісні та мелодії тих, кому за...

14<вересня
ПЛОЩА БІЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПОШТОВОГО ВІДДІЛЕННЯ
9.30 Урочисте відкриття спортивного 

майданчика
10.00 Відкритий Чемпіонат міста ^

^зі стрітболу 2019 року
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у /  ФСК «локомотив»
СТАНЦІЇ ім. Т.ШЕВЧЕНКА 
10.00 Відкритий чемпіонат міста

з міні-футболу 2019 року «Локомотив-Ліга» 
ШАХОВИЙ КЛУБ «МАЯК» (вул. МАЗУРА)

{ /  И.ОО^Відкритий турнір міста з шахів:2019^року
^ ЦЕНТРАЛЬНА ПЛОЩА МІСТА

^ ' 1  Х11.30 Святкова хода ^  х ^
14.00 Показові виступи спортивнйх^колективів міста 19.20^Виступ гурту «Транс-Формер»
15.00 Святковий концерт відсфолькіїорних 20.00 ВиступЖурту ИШМЕР 482

колективів національних меншин України г" '
та іноземних колективів
«В руці Господній[-чУкраїна синєнебая»

18:50'Святкові вітання з Днем міста
19x10 ГВиступ соліста фольклорного гурту

і  «Буття» Василя Лютого
Верхня [частина парку МІСЬКИЙ ПАРК кул ЬТУр\Лу
10.00 \Робота дитячих атракціонів
11:00 Свято дитинства «Рідне місто моє, тобі наша присвята!» \
11.00>Фотозона "Освіта вітає" Х/" г :

21.00 Виступ гурту «DILEMMA»
22.00~Шоу LED-барабанщиків «RhythmMen» 
22.20 Передпрем'єра кінофільму 

«Чорний козак»
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11.30 Міський шахово-шашковий турнір серед дітей та молоді^Біла тура»
13.00 Спортивно-туристичний перелаз ^
14.00 \ Розважально-ігрова програма за участю артистів Черкаськогфобласного ляльковогорщатр у

К

щ?

15.00ъФестиваль фарб (м. Київ)
16.00 Спортивно-молодіжний фестиваль «Стань кpaщим^виcтyпиTjMonkeys,,, "81огпл"|
«Долина озер», нижня частина парку ____
11.00 Робота «Луна-парку» (Чехія) Ф
11.00 Виставки та майстер-класи від народних умільців
12.00 Показові виступи школи бойового гопака «Козацьк^витяга»
12.00’ Робота сценічного майданчику «Смілянська січ»
12.20 Ур очисте відкриття фестивалю «Зорі над Тясмином»
12.45' Виступ Анжеліки Рудницької ^
13115 Показ етнокостюмів та віночків від дизайнера Надії Козаченко]
13.30 Спільне виконання пісні «Червона Рута» до 50-річчя її написання 
13.40 Фольклорний марафон "Зорі над Тясмином" " " "  “
15.00Шіське свято сала
18.00 Виступ фольклорного гурту «Буття»
18.30 Виступ вокального ансамблю «Душка» Криворізького обласного музичного коледжу
19.30 Фаєр-шоу «Козацька залога» ^  /  \  ї ї  ■  ■  «

БУЛЬВАР БОБРИНСЬКОГО Щ Щ
14.00 Виставки картин місцевих художників та вихованців шкіл естетичного виховання
14.00Чсторичний перформанс «Родина Бобринських вітає...» І  Т » І  /Л і .  
14.00'Мультижанровии просвітницькии перфоманс «Сказання про Володимира Великого»
15.00 ,Обласне свято духової музики / \ \  ^
16.30 Виступ народного аматорського театру «Перевесло»
ч|/^ 15 ̂ вересня

\ /  < СТАДІОН МІКРОРАЙОНУ РПЗ
11.00'Відкритий Кубок міста з мотокросу пам'яті Василя Колісніченка

/ | \  ЦЕНТРАЛЬНА ПЛОЩА МІСТА»
..... ................. ^  Л  Л Л  Г-Ч14.30 фестиваль танцю «Люби. Танцюй»

16.30 Танцювальна програма «Ритми єднання»
17.30 Виступ Державного академічного

фольклорного ансамблю «Калина»
18.15 Виступ гурту «\7RODA»

■ ■ w19.00 ВиступТэок-гуфту «В моїй голові»
19.30 Виступ Ш угу«
20.10 Виступіте ГЖІЯИГОРОД 
20.40 Виступ KIRA MAZUR 
21.20 Виступ гурту «AVIATOR»

BAND»


