Piatok, 30. 7. 2021

Sobota, 31. 07. 2021

HLAVNÉ PÓDIUM

HLAVNÉ PÓDIUM

15.00 - 15.30

Slávnostné otvorenie festivalu

11.45 - 12.15

Kúzelník Peter Šesták

		

Matej Landl - Milan Sládek

12.15 - 13.00

Campana Batucada

Big Names/ŽIVÉ SOCHY

13.15 - 13.45

Kúzelník Peter Šesták

Campana Batucada,

13.45 - 14.15

Itcho Pčelár Band

		

moderátor Dušan Musil

15.00 - 15.50

Divadlo ŠiBe: Prešporské rozprávky

16.00 - 16.30

Kúzelník Peter Šesták

16.15 - 16.45

Kúzelník Peter Šesták

16.30 - 17.00

Itcho Pčelár Band

16.45 - 17.15

Itcho Pčelár Band

Radničné nám 4, priestor pred Redutou

17.00 - 17.50

Hanička a Murko

18.00 - 18.50

Divadlo ŠiBe: Prešporské rozprávky

20.15 - 21.00

Milan  Sládek, svetoznámy mím,
talkshow

21.00 - 22.00

Andrea Zimanyiová, koncert
slovenskej multižánrovej speváčky

CENTRUM MESTA
park pri fontáne a evanjelickom kostole

15.30 - 21.00

ŽIVÉ SOCHY – BIG NAMES,
hosť: Sinela (CZ)

15.30 - 16.15

Matej Landl - živá socha

MALÉ PÓDIUM
pri evanjelickom kostole

17.00 - 17.10 | 18.00 - 18.10 | 19.00 - 19.10
Život Big Names:
Pantomimické obrazy slávnych
18.10 - 18.40

Kúzelník Peter Šesták

18.40 - 19.10

Campana Batucada - bubnová show

19.15 - 20.15

Koncert z veže |

Radničné nám 4, priestor pred Redutou

18.15 - 18.45

Kúzelník Peter Šesták

18.45 - 19.15

Campana Batucada

19.20 - 19.50

Itcho Pčelár Band

20.00 - 20.15

Záverečný ceremoniál

20.15 - 21.00

Funkiez

CENTRUM MESTA
park pri fontáne a evanjelickom kostole

11.00 - 20.00

ŽIVÉ SOCHY – BIG NAMES,
hosť: Sinela (CZ)

MALÉ PÓDIUM
pri evanjelickom kostole

12.00 - 12.10 | 16.00 - 16.10 | 19.20 - 19.30
Život Big Names:
Pantomimické obrazy slávnych

PRIESTOR PRI PAMÄTNÍKU OSLOBODENI A:
Detská zóna „Haravara“
Divadlo Hoki Poki
Maľovanie na tvár | Cukrová vata | Héliové balóny

Denisa Kotradyová - priečna flauta
PARTNERI

www.zivesochfestival.sk

www.terraincognita.sk

30.- 31. 7. 2021
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Vážení návštevníci!
Medzinárodný festival Živé sochy sa dožíva prvého okrúhleho jubilea a my mu nesieme dar v podobe pozornosti tisícok divákov, ešte väčšieho počtu fotografií a šťastných tvárí
našich blízkych. Možno si na začiatku existencie festivalu
niekto pomyslel, že sa do nášho mesta iba presunú bežní
komici, ktorí predstavujú živé sochy vo každom väčšom
meste Európy, ale to nebolo, chvalabohu, pravdou. Naši domáci tvorcovia s originálnou myšlienkou zaujali svet a svoje skúsenosti prišli zužitkovať na domácej pôde. Nápaditá
idea Big Names premenila tradičnú klaunskú show na živý
katalóg úspešnej histórie, na príklady ľudí, ktorí tento svet
zmenili a stále ho menia k lepšiemu. Živé sochy sú v prvom

30.- 31. 7. 2021

rade zábavnou učebnicou ľudskej histórie, nenásilne oslovujú najmladšiu generáciu, učia ju a starším pripomínajú
zabudnuté príbehy slávnych.

KONCERT

Aj v tomto piatom ročníku čaká na návštevníkov Spišskej
Novej vsi i domácich zvedavcov veľa zábavy a zaujímavej
inšpirácie. S hrdosťou vítam účasť ikony európskej pantomímy – maestra Milana Sládka, ktorého talent i životný prí-

TALKSHOW

beh je vzorom pre mnohé generácie slovenských umelcov,
rovnako ako novú tvár festivalu Mateja Landla, ktorý sa stal

30. 7. 2021

televíznou celebritou už ako dieťa. Obe osobnosti zvestujú
široko do sveta, že ak sa talent snúbi s pracovitosťou a sebadisciplínou, môže vyrásť v nádherný kvet umeleckého
výkonu.
Chcel by som, aby tento festival ostal v mysliach Slovákov
i ľudí zo zahraničia ako obľúbený termín v kalendári,

30. 7. 2021

21:00 hod.

20:15 hod.

kedy sa budú obracať smerom k bráne slovenského raja,
k najkrajšiemu mestu východu, s jeho najvyššou vežou,
krásnym námestím a mnohými ďalšími lákadlami. Chcel
by som, aby si do nášho mesta našli cestu nielen turisti, ale
aj kvalitní umelci, športovci či vedci. My sami im musíme
otvárať brány a vítať ich v našom domove. Zároveň musíme
otvoriť naše srdcia a mysle, aby sme sa zlepšovali, aby sme

KONCERT

dokázali stále viac, tak ako tvorcovia Živých sôch. Chcel by
som a chcenie je základom činu. Dúfam, že sa po úderoch
osudu dostane náš svet do nových koľají, v ktorých budeme
múdrejší a optimistickejší. Spoločne dokážeme veľa, čoho
dôkazom je aj náš úžasný festival Živé sochy. Želám Vám
všetkým dni plné zábavy, poučenia a najmä šťastia!

     Pavol Bečarik
Primátor Spišskej Novej Vsi
eSochyFestival
FB: www.facebook.com/Ziv

31. 7. 2021

20:15 hod.

