
12.−13. SRPNA 2015

6. roČníK mezinárodního Festivalu

liberecKýliberecKý

reichenberGer drehorGelspieler 
6th international orGan Grinder Festival 
in liberec

12. 8. 16:00
FestivaleröFFnunG vor dem 
rathaus mit drehorGelspielern aus 
tschechien, deutschland, polen, 
sloWenien, österreich,  der sloWaKei, 
FranKreich und der schWeiz

12. 8. 19:00
Konzert Klassischer musiKstücKe 
in der heiliG-Kreuz-erKenntnis-Kirche

13. 8.
ausstellunG der h. noubel 
privatsammlunG 
im nordböhmischen museum 
über drehorGel KariKaturen

13. 8. 9:30–13:30
drehorGelspiel im zentrum 
von liberec

13. 8. 12:00–13:00
Konzert im Kino caFe varšava

13. 8. 14:30–15:30
vortrÄGe in der neuen 
automatophone-dauerausstellunG 
des nordböhmischen museums: 
r. janoušeK (cz), 
h. noubel (Fr)

13. 8. 16:00
Festivalabschluss 
und drehorGelKonzert 
in der reGionalGalerie liberec

orGan Grinder oF liberec 
6th international orGan Grinder Festival 
in liberec

auGust 12, 4 p.m.
Festival openinG in Front oF 
liberec toWn hall With czech, 
German, polish, slovenian, 
austrian, slovaK, French and 
sWiss orGan Grinders

auGust 12, 7 p.m.
concert oF classical music 
in the church oF the holy cross

auGust 13 
exhibition oF caricatures With 
barrel orGan From mr. noubel’s 
private collection in the 
north bohemian museum

auGust 13, 9.30 a.m. to 1.30 p.m.
orGan Grinders perFormance in 
the center oF liberec 

auGust 13, 12 p.m. to 1 p.m.
concert in the cinema caFe 
varšava

auGust 13, 2.30 p.m. to 3.30 p.m.
lectures in the neW automato-
phones permanent exhibition oF 
the north bohemian museum: 
r. janoušeK (cz), h. noubel (Fr)

auGust 13, 4 p.m.
Festival Finale and orGan 
Grinder concert in the reGional 
art Gallery in liberec

Děkujeme Hotelu u Jezírka, Hotelu 
Praha, Penzionu u Muzea, Penzionu 

Bílý mlýn. S podporou sdružení Pianola 
a občanského sdružení G300.a občanského sdružení G300.

Záštitu nad akcí přebírá 
PhDr. Hana Maierová, 
náměstkyně hejtmana 
Libereckého kraje.Libereckého kraje.

Římskokatolická 
farnost 

arciděkanství 
Liberec
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Flašinet žije! 

11. 8. 11:00
Koncert ve veřejném prostoru  
prahy 1, ulice na Kampě

11. 8. 14:00
Koncert v chrámu sv. miKuláše  
na staroměstsKém náměstí

11. 8. 19:00
Koncert v ČesKém muzeu hudby, 
KarmelitsKá 2, 118 00 praha 1

liberecKý Flašinetář

12. 8. 16:00
zahájení Festivalu před liberecKou 
radnicí za úČasti Flašinetářů z Čech, 
němecKa, polsKa, slovinsKa, raKousKa, 
slovensKa, Francie a švýcarsKa

12. 8. 19:00
Koncert KlasicKých sKladeb  
v Kostele nalezení sv. Kříže

13. 8. 
výstava KariKatur s Flašinety  
ze souKromé sbírKy h. noubela 
v severoČesKém muzeu

13. 8. 9:30–13:30
hra na Flašinet v centru liberce 

13. 8. 12:00–13:00
Koncert Flašinetářů v KinoKavárně 
varšava

13. 8. 14:30–15:30
přednášKy K výstavě KariKatur
v nové expozici automatoFonů  
v severoČesKém muzeu:
r. janoušeK (cz), h. noubel (F)

13. 8. 16:00
zaKonČení Festivalu a Koncert 
Flašinetářů v oblastní Galerii

12. peKařovsKá pouŤ

14. 8. 16:00–19:00
ruČní papírna velKé losiny  
a hostinec na rychtě hanušovice, 
vystoupení Flašinetářů 

15. 8. 8:00–10:30
peKařov, požehnání  
v Kostele sv. jana Křtitele  
ve velKých losinách  
a pěší pouŤ do peKařova

15. 8. 11:00–20:00
Kulturní proGram 12. peKařovsKé 
pouti a 6. mezinárodního setKání 
Flašinetářů

16.8. 10:00–16:00
ruČní papírna velKé losiny  
a hostinec na rychtě hanušovice, 
vystoupení Flašinetářů

mezinárodní setKání Flašinetářů  
v brně

17. 8. 10:00–12:00
přednášKy v technicKém muzeu  
v brně,

17. 8. 14:00–16:00
Koncert v ulicích historicKého 
centra

18. 8. 10:00–12:00
přednášKy v technicKém muzeu  
v brně

18. 8. 14:00–16:00
Koncert v ulicích historicKého 
centra

Flašinetáři 

jan bondra, praha

pavla burdKová, ostrava

jiří doležal, úštěK

jan hochsteiGer, praha

václav janeČeK, chrastava

zdeněK Koštíř, mladá boleslav

petr KozáK, hradec Králové

martin miKeš, praha

daniel marešKa, nepomuK

jaroslava párová, liberec

michaela poKludová, brno

zdeněK polášeK, ostrava

martin ryba, teplice

jiří šestáK, straKonice

antonín švejda, praha

marcela švejdová, praha

aleš václavíK, jablonec nad nisou

alexandra noubel, brno/tulouse (F)

henri noubel, brno/tulouse  (F)

raymonde roaux, jouxtens-mezery (ch)

Willy roaux, jouxtens-mezery (ch)

martin junGer, FranKenthal (d)

Karlheinz mayer, ubstadt-Weiher (d)

steFFen neumann, hirschFelde (d)

heinz ott, bruchsal (d)

joachim petschat, leipziG (d)

pierre pitz, Görlitz (d)

alFred poetzch + alFredos 
 drehorGel-orchester, saathain (d)

rené spinnler, zunzGen (ch)

adam steFFen, Görlitz (d)

axel stüber, berlin (d)

joseF von rinGelshain vysKocil, 
 GaGGenau (d)

Karl-heinz zerres, berlin (d)

ivan GontKo, nitra (sK)

boromir Gajser, mavrlen (slo)

rostislav rastKo tepina, Kranj (slo)
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