Text na web www.frymburk.info
Odkaz:
Frymburské slavnosti 2018 (spolufinancovány z programu Interreg)
K odkazu vložit logo:

Po prokliknutí odkazu zveřejnit text:
Frymburské slavnosti 2018 podpořené z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg
Rakousko – Česká republika jsou již minulostí
Frymburské slavnosti jsou tradiční kulturní akcí na česko-rakouském pomezí, které se účastní
obyvatelé českého i rakouského příhraničí a využívají festivalovou atmosféru k potkání se a
navazování přátelství.
Letošní slavnosti se konaly od 7. do 9. června 2018. Program byl velice rozmanitý s hudebními
vystoupeními, divadly, tvořivými dílnami, lezeckou stěnou, výletem na lodi, fotokoutkem a byl přesně
dle plánu zaměřený na všechny věkové i zájmové skupiny.
Slavnosti byly připravovány společně s rakouskou partnerskou obcí Vorderweissenbach stejně jako
následné slavnosti Vorderweissenbachu společně s městysem Frymburk. Letošní novinkou byl
sobotní program, kde účinkovaly i dechovky z rakouského Vorderweissenbachu a bavorského
Friedbergu. Cílem, který se i přes částečnou jazykovou bariéru naplnil, bylo umožnit navázání
přeshraničních kontaktů především pro střední a starší generaci.
Z partnerské rakouské obce Vorderweissenbach se zúčastnilo 150 osob, z partnerského bavorského
Friedbergu pak 52 osob, skutečný počet partnerských návštěvníků tak byl vyšší než očekávaný. Taktéž
odhadovaná celková návštěvnost 6 500 – 7 000 návštěvníků slavností za 3 dny konání byla vyšší než
plánovaná. Kromě bohatého programu k tomu přispěla i dobrá propagace v médiích a na plakátech a
rovněž příznivé počasí.
V rámci projektu Frymburské slavnosti 2018 s 3denním programem proběhly přesně dle plánu
následující aktivity:
-

Čtvrtek - 19:00 Docela velké divadlo - Penzion Ponorka
Pátek - 18.00 Proslov starostů, 18.15 Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, 19.00 Hrajeto, 20.30 Jiří
Schelinger Memory Band, 22.15 Wild Sticks, 23.00 Black Tower
Sobota - 10.00 Program pro rodiny ve farní zahradě Sacra circus, lezecká stěna, tvořivé dílny,
fotokoutek, řemeslné stánky atd., 11.30 Jihočeská Vlachovka, 14.00 Stadtkapelle Friedberg
(D),16.00 Musikverein Vorderweissenbach (A), 18.00 Harmonie, 19.00 The Radicals, 21.00
Navostro, 23.00 Gin Fis

Rakouský partner se plně podílel na přípravě a propagaci akce, účastnil se společných organizačních
schůzek, komunikoval s českým organizačním výborem po e-mailu i telefonu. Zástupci partnera v
počtu 150 osob se aktivně účastnili slavností jako účinkující i diváci. Zástupci žadatele recipročně
aktivně spolupořádali a také se účastnili podobných slavností u rakouského partnera ve
Vorderweissenbachu.
Městysi Frymburk ve spolupráci s partnerskou obcí Vorderweissenbach se pod projektovým vedením
spolku Zdraví Frymburk podařilo získat na slavnosti finanční grant ve výši cca 11.000 EUR a to
umožnilo nabídnout pro návštěvníky bohatý a kvalitní program.

