Generální partner
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hudební a divadelní

Křižanské slavnosti – Dětské odpoledne a večer plný country
Pátek 19. 6. 2015 od 12,30 hod.
12,30 hod.
15,00 hod.
16,30 hod.
17,30 hod.
18,30 hod.

Pro děti – kolotoče, dětské hry, soutěže, malování na obličej
O BUBÁCÍCH A HASTRMANECH – loutkové představení
PEGAS – známá českolipská kapela zazpívá nejen pro dětské publikum
GUITTAR TLUPA - regionální skupina hrající country a folk
RANGERS - Kapela v roce 2015 oslaví deset let své existence. Dovolte nám tedy, abychom Vás při této příležitosti pozvali

20,30 hod. FEŠÁCI

na koncertní pořad, ve kterém uslyšíte nejen největší hity ze všech období skupiny Rangers, ale i novou tvorbu tohoto uskupení
- Fešáci jsou prostě fenomén a i po obdivuhodných letech na scéně, jsou stále symbolem velmi oblíbené a hudebně spolehlivé
kvalitní zábavy. Tento koncert je speciálně věnovaný tvorbě Michala Tučného, jehož písně budou znít prakticky celý večer!

Vstupné: V předprodeji 90,- , na místě do 17h 90Kč, po 17h 190Kč, děti zdarma

Čtyři dohody

Neděle 21. 6. 2015 od 19,30 hod.

Jaroslav Dušek – Čtyři dohody – na motivy knihy Dona Miguela Ruize o moudrosti starých toltéků
Výtěžek z představení bude věnován na charitativní účely.

Vstupné: 390 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě.

Caveman

Úterý 21. 7. 2015 od 19,30 hod.

Slavná a strhující One man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. Komedie, u které nezůstane Vaše bránice v klidu!
Hraje: Jan Holík nebo Jakub Slach. Režie: Patrik Hartl.

Vstupné: 350 Kč v předprodeji, 390 Kč na místě

Dixieland v Křižanech sobota 1. 8. 2015 http://www.dixieland-krizany.cz/

Na stojáka

Úterý 4.8. 2015 – od 19,30 hod.
Tato velmi oblíbená a originální stand up comedy Komici s.r.o. přiváží do Křižan to nejlepší z pořadu Na stojáka. Nenechte si ujít baviče Miloše
Knora, stand up komika Lukáše Pavláska a fenomén českého internetu Rudu z Ostravy.

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.

František Nedvěd s kapelou
Čtvrtek 13. 8. 2015 od 19,00 hod.

Toto nezaměnitelné hudební uskupení vás chytne za srdce. Těšte se na večer plný pohody a průřez nejúspěšnějších písní z dosud vydaných alb.

Vstupné: 190 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě.

Spirituál kvintet

Pátek 28. 8. 2015 od 19,30 hod.
Spirituál kvintet je jednou z prvních českých folkových kapel, která byla založena již na podzim roku 1960 čtyřmi členy Vysokoškoleského uměleckého sboru.
V letošním roce kapela oslaví neuvěřielných 55 let své existence.

Vstupné: 190 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě.

Předprodej: www.krizanskeleto.cz, Obecní úřad Křižany, na webech www.evstupenka.cz a www.tickeportal.cz a na všech jejich prodejních místech. Změna programu vyhrazena.

Amfiteátr v Křižanech u Liberce

www.krizanskeleto.cz

