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Piatok 12.8.2016
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•

•
•
•
•
•

08:00 Privítanie hostí z partnerských obcí a sláv-

nostné otvorenie podujatia v podobe príhovoru starostu
09:00 Tanečné vystúpenie miestnych školáčok ZŠ a
žiakov MŠ
10:00 Pozvanie do euro sveta – priestor na prednášky a diskusie o minulosti (histórií a rozmanitosti
EÚ), súčasnosti (aktuálne dianie vo svete), až po debaty o budúcnosti
14:00 Ľudové tradície v podaní ľudových piesní a
tancov
16:30 Tvorivé dielne v podobe detských pohľadov
na krajiny EÚ, ktoré už navštívili (chceli by navštíviť)
17:00 ,,Buď aktívnym dobrovoľníkom aj TY“ (vystúpenia mimovládnych organizácií z partnerských obcí)
18:00 Športové, interaktívne hry pre všetkých
20:00 Večerná hudobná zábava v podobe vystúpení skupín z partnerských obcí

Sobota 13.8.2016

•

•

•

vyhodnotenie a následné odovzdanie putovného pohára
13:00 – 16:00 Gastronomický zážitok v podobe
prezentovania a ochutnávok tradičných jedál, výstava
s možnosťou ochutnávok miestnych produktov
16:00 – 20:00 „Remeselníci ukážte sa“ Predstavenie tradícií a remesiel v podobe všetkých partnerských obcí Vystúpenia ľudovo-umeleckých súborov z
partnerských obcí
Tvorivé dielne – pod vedením skúsených remeselníkov
a umelcov
Od 20:00 Ľudová veselica

Nedeľa 14.8.2016
•
•
•

•

08:00 Poznávajme s úsmevom – aktivita určená

•
•

•

pre deti a mládež - v ktorom si deti budú môcť vybrať
ktoré zo štátov EÚ by chceli navštíviť
09:00 – 13:00 ,,Nech zvíťazí ten najlepší“
súťaže medzi partnerskými obcami v podobe rôznych
športových disciplín

•
•

08:30 Slávnostná ekumenická omša
09:00 Detské jazykové okienko (výtvarný kútik pre

najmenších)
10:00 workshop Euroskepticizmus - má euroskepticizmus narastajúci trend ? (poukázanie nielen na
význam ale aj jeho formy, odbúrajme si strach z nepoznaného)
13:00 Športový zápas medzi partnerskými obcami
15:00 workshop Imigranti - sú pre nás naozaj
hrozbou ? (podporujeme medzi kultúrny dialóg a
nezabúdajme na porozumenie, navrhnime konkrétne
opatrenia pomoci k ich integrácií do spoločnosti)
17:30 Spevácke vystúpenia
19:00 Ukončenie stretnutia

Vydrany - od 12/08/2016 do 14/08/2016
Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie

