1) KELTSKÁ NOC
Termín akce: 3. - 5. srpna 2017
Místo konání: Harrachov, doskočiště mamutího můstku
Více informací: Krakonošovo, s.r.o, www.keltskanoc.cz
22. ročník festivalu Keltská noc si v Harrachově připisuje hned dvě výjimečnosti oproti jiným
festivalům, a to za festival s nejlepším výhledem a festival pořádaný v nejvyšší nadmořské výšce
v ČR! Kde jinde tohle všechno najdete! Zahájení bude tradičně patřit Krkonošské Dechovce a dále se
na hlavním podiu během dvou dnů vystřídají: TATA BOJS, Visací Zámek, Václav Neckář, Xindl X,
Mňága a Žďorp, Plexis, Krcipüsk, Docotr P.P., De Bill Heads, Imodium, Vypsaná Fixa, E!E, Th!s,
Queens of Everything, Apple Juice, 1st Choice, Synové Výčepu, Kohout plaší smrt, VHS, MZH, Až
naprší
a
uschne…
Acoustic stage si pro vás připravila: SPS, Lety Mimo, Jiřího Schmitzera, Totální nasazení a další…
Sobotní večer bude patřit „domácí“ partě Tři sestry! A co dalšího na vás v Krkonoších čeká: dětský
koutek, oddychová zóna, stanové městečko přímo na doskočišti mamutího můstku (jediná možnost,
jak oficiálně nocovat v horách), stánky se suvenýry, občerstvení, výčepní místa a čerstvý horský
vzduch, který ke Keltské noci neodmyslitelně patří. Pro všechny milovníky adrenalinu máme nabídku
na zlevněný Bungee Jumping z televizní věže.

2) PORCIUNKULE 2017
Termín akce: 4. - 6. srpna 2017
Místo konání: Hostinné, náměstí, park, Františkánský klášter, koupaliště
Více informací: www.poricunkule.cz
Pro letošní ročník je pro vás připraveno mnoho žánrově rozmanitých kapel. Budete se moci těšit na
vynikající kapelu Monkey Bussiness, zpěváka Voxela, rappera Lipa, metalovou kapelu Dymytry a
mnoho dalších. Program je připraven na náměstí, v parku, ve Františkánském klášteře i na koupališti.
Nebudou chybět pouťové atrakce, stánkový prodej, ani tradiční rozhovor obrů s ohňostrojem. Vstupné
zdarma.

3) PASECKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Termín akce: 4. - 6. srpna 2017
Místo konání: Paseky nad Jizerou, kostel sv. Václava
Více informací: tel. 603 841 434, 732 905 956, 481 523 738, waldmann@seznam.cz
Další ročník festivalu vážné hudby v Pasekách nad Jizerou. Z deníků Věnceslava Metelky, od jehož
úmrtí letos slavíme 150 let, bude číst pan Stanislav Zindulka. Těšit se můžete na promítání filmového
dokumentu Návrat Zapadlých vlastenců. V neděli se pak bude konat slavnostní mše svatá.
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4) KRKONOŠSKÉ KLÁNÍ
Termín akce: 5. srpna 2017
Místo konání: Horní Lánov
Více informací: Přátelé koní z Ranče na Kopečku, Helena Kopecká, tel. 604 557 314
14. ročník koňských závodů v Horním Lánově na hřišti. Soutěží se v parkuru (včetně napínavého
skoku mohutnosti) i ve westernových disciplínách (klíčová dírka, barely). Účastní se všechna
plemena koní s jezdci malými i velkými. Po slavnostním nástupu a dekorování probíhají zábavné
soutěže pro diváky, např. hod kládou. Nechybí bohaté občerstvení.

5) DEN NA MAXXIMUM S EVROPOU 2 RUNNING CUP 2017

KILPI TRAIL

Termín akce: 5. srpna 2017
Místo konání: Špindlerův Mlýn
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz, Evropa 2, KILPI
Ve skiareálu Svatý Petr po celou sobotu poběží DEN NA MAXXIMUM s Evropou 2, který je
součástí KRKNOŠSKÉ PADESÁTKY_KILPI Trail Running Cupu 2017. Krkonošská padesátka, král
mezi českými traily a vrchol KILPI Trail Running Cupu 2017. Třetí rok, třetí varianta… běžci
poznávají divoké české hory KRKONOŠE. Celý den přinese nejen tradiční běhy pro všechny
závodníky a běžecké nadšence… běh na 5 km, ale i další zábavu a koncerty DILATED MIRAI
a skvělé zpěvačky LENNY s kapelou.

6) SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
Termín akce: 10. srpna 2017
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Více informací: Město Pec pod Sněžkou, Ivan Balcar, tel.: 603 513 541
Tradiční Svatovavřinecká pouť nabídne kromě společného výstupu na Sněžku, na jejímž vrcholu
proběhne mše svatá pod širým nebem, také bohatý odpolední program na centrálním parkovišti
v Peci pod Sněžkou. Těšit se můžete na hudební produkci rádia Blaník, hudební skupiny Kozí
bobky, Miro Šmajda a Terapie, AC/CZ (revival AC/DC).
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7) MARŠOVSKÁ POUŤ
Termín akce: 11. – 12. srpna 2017
Místo konání: Horní Maršov, náměstí, kostel
Více informací: www.hornimarsov.cz
Maršovská pouť vás zve v pátek do starého kostela, kde se odehraje představení VESLO A RŮŽE
(C&K VOCAL). V sobotu pak budou po celou dobu na náměstí řemeslné stánky, občerstvení
a pouťové atrakce. Po slavnostním zahájení následuje Maršovský příběh v podání místních
ochotníků. Odpoledne se můžete těšit na hudební program v podání např. Martina Bendy
s pásmem „Čas Waldu neodnes“, sourozenecké kapely Bohadlo, či dívčí kapely The Apples.

8) KRKONOŠSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Termín akce: 12. srpna 2017, od 10:00
Místo konání: Vrchlabí, náměstí T.G.M.
Více informací: www.krkonosskepivnislavnosti.cz, petr@petrtichacek.cz, tel.:605 419 358
Zveme vás na jubilejní 20. ročník tradičních Krkonošských pivních slavností ve Vrchlabí! Na
náměstí na vás budou čekat litry skvělého piva, kupa výtečného regionálního jídla, krkonošské
speciality a nabitý hudební program, například: Rocková legenda OLYMPIC, Marek Ztracený
s kapelou Benjaming's clan Abde & Sharlota, Vaťák, The Apples, čestný host Josef Laufer, Michal
Nesvadba pro děti. Vstup 120 Kč. Děti do 130 cm a v doprovodu rodičů ZDARMA (výška bude
změřena personálem KPS přímo u kasy) ZTP a ZTP/P 100 Kč/osoba – po celý den akce.

9) DANCE FESTIVAL
Termín akce: 21. – 27. srpna 2017
Místo konání: Trutnov, ZUŠ, UFFO
Více informací: ZUŠ Trutnov, www.zustrutnov.cz/dance.aspx, dance.festival@seznam.cz
Týden plný tvůrčí spolupráce mezi amatérskými tanečníky a profesionály ze světa tance
a hudební scény. V průběhu šesti dní vzniká performance na vybrané téma, letos je to LABYRINT
ŽIVOTA. Pod vedením tuzemských i zahraničních lektorů vznikne představení, které je na závěr
v neděli 27.8. od 17 hodin představeno veřejnosti ve Společenském centru UFFO. Každý den
jiný tanec, každý den jiný lektor - stačí si vybrat ze široké nabídky a přihlásit se (nutné předem)
na dance.festival@seznam.cz.
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10) DŘEVOSOCHÁNÍ
Termín akce: 26. – 27. srpna 2017
Místo konání: Benecko
Více informací: www.benecko.info/kalendar-akci
Dřevosochařský víkend již tradičně u kapličky na Benecku. A díky SDH Benecko i s občerstvením
a muzikou. Letos bude hrát kapela II. pokus. Všichni jsou srdečně zváni.

11) JAZZOVÝ FESTIVAL
Termín akce: 26. srpna 2017, 15:00 – 19:00
Místo konání: Jilemnice, zámecký park
Více informací: www.sdjilm.cz
Jazzový festival proběhne v rámci projektu Alternativa pro kulturu – workshopy a prezentace,
představí se tři jazzová uskupení. Součástí programu bude vernisáž fotografií World Jazz Photo.
Za špatného počasí - sál SD JILM. Vystoupí: Boundary Jazz Quintet (CZ, PL), Petra Börnerová
Blues Trio, 2+1 Jam Band.

12) 70 LET LANOVKY SV. PETR – PLÁŇ – VÝSTAVA
Termín akce: do 3. září 2017, denně 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Místo konání: Špindlerův Mlýn, depo dolní stanice lanovky ve Sv. Petru
Více informací: www.skiareal.cz
S radostí a srdečně Vás zveme na výstavu fotografií z bohaté lyžařské historie Špindlerova
Mlýny, s podtitulem "Špindl na lyžích", která bude otevřena o prázdninách. Vstup zdarma.
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