
9.00 Divadlo Babadlo: Palculienka
  Rozprávka pre deti

10.00 Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice
11.00 Cassanova: Pytačky
  V turnaji sa pokúsi prefíkaný taliansky zvodca, strohý nemecký dôstojník, večne 
  opitý donský kozácky ataman i nepriateľský turecký aga získať krásnu devu 

11.30  Divadlo Babadlo: Ezopove bájky
 Rozprávka pre deti

12.30  Cassanova: Anteprima Fortuna
  Kordy, dýky, šable, meče, tesáky aj partizána a šidlo v rukách skúseného 

šermiarskeho majstra, šermiarov či markytánok 

13.00 Bábkové divadlo spod Spišského hradu: O Kukulíkovi
 Rozprávka pre deti

14.00 Cassanova: Piráti
  Vystúpenie s kulisou dobovej pirátskej lode, potetovaných pirátov a rinčiacich 

chladných zbraní, množstvo súbojov, zvratov i výstrel z dela 

15.00  Quarteto Joinville
  Mix brazílskej klasickej a tradičnej hudby v podaní hudobníkov Daniele Haak, 

Germano Haak, Guilherme Bächtold a Isabel Mendes z brazílskeho partnerského 
mesta Joinville

16.00 Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice
16.30 Slovak tango 
  Koncert mladých hudobníkov zameraný na interpretáciu slovenskej populárnej 

piesne 30. až 50. rokov 20. storočia

17.30 Historický sprievod 
 za zvuku bubnov a poľníc, vlajúcich zástav a spevu 
 Jago - skupina historického šermu Spišská Nová Ves
 Cassanova - spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice
 Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice

18.00 Čím jasnejší plameň, tým temnejší tieň vrhá
  Divadelné predstavenie o revolučných rokoch 1848/49 a požiari spišskonovoveskej 

veže v podaní Divadla teatrálnej skratky 

18.40 Exhibičné vystúpenia Skupiny historického šermu JAGO
19.30  Old School Brothers
  Tanečná show víťazov Slovensko má talent 

21.00  Beáta Dubasová
 Koncert populárnej speváčky s kapelou 

 Počas dňa:
  Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku • Cassanova, spoločnosť 

veselých šermiarov z Banskej Bystrice: Historická kuchyňa a tábor • Opičia dráha 
pre deti • Klaun kaukliar Filip Hajduk - 9.30, 11.00, 15.00, 16.30 • Cetka Helen - 
všetko vie, všade bola, všetkých pozná • Sokoliarska skupina sv. Bavona: Ukážky 
dravcov

9.30 Cassanova: Sprievod spoločnosti veselých šermiarov 
 z Banskej Bystrice

10.00 Divadlo Babadlo: O malom nervóznom prasiatku 
 Rozprávka pre deti

11.00 Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice
12.00 Cassanova: Janičiarska jednotka
  Najobávanejšia a najelitnejšia jednotka Osmanského sultána 

13.00 Bábkové divadlo spod Spišského hradu: O Kukulíkovi
 Rozprávka pre deti

14.00 Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice
14.30 Cassanova: Pytačky
  V turnaji sa pokúsi prefíkaný taliansky zvodca, strohý nemecký dôstojník, večne 
  opitý donský kozácky ataman i nepriateľský turecký aga získať krásnu devu 

15.00  Quarteto Joinville
  Mix brazílskej klasickej a tradičnej hudby v podaní hudobníkov Daniele Haak, 

Germano Haak, Guilherme Bächtold a Isabel Mendes z brazílskeho partnerského 
mesta Joinville 

16.00 Čím jasnejší plameň, tým temnejší tieň vrhá
   Divadelné predstavenie o revolučných rokoch 1848/49 a požiari spišskonovoveskej 

veže v podaní Divadla teatrálnej skratky 

16.40  Ružový pochod 
  3. ročník charitatívnej akcie OZ Venus na podporu žien s rakovinou prsníka 

18.00  Old School Brothers 
  Tanečná show víťazov Slovensko má talent 

19.30  Večer pri Dunaji 
   Koncert špičkového swingového orchestra FATS JAZZ BAND, v ktorom zaznejú 

známe slovenské a české piesne medzivojnového obdobia doplnený najlepšími 
americkými a swingovými šlágrami obdobia rokov 1920 - 1947

21.00  Kristína 
  Koncert populárnej speváčky s kapelou 

 Počas dňa:
  Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku • Cassanova, spoločnosť 

veselých šermiarov z Banskej Bystrice: Historická kuchyňa a tábor • Opičia dráha 
pre deti • Cetka Helen - všetko vie, všade bola, všetkých pozná • Sokoliarska skupina 
sv. Bavona: Ukážky dravcov • Gotika na dotyk: tematická prehliadka mesta v 
spolupráci s Múzeom Spiša, tvorivé dielne v GUS, večerný výstup do kostolnej veže 
- 19.00, bližšie info v TIC

10.00  Cena Spiša 
  Jazdecké preteky o pohár primátora mesta

Dni mesta
Spišská Nová Ves 2017

Trh l’udových remes iel

26. 8. 2017 - sobota
Radničné námestie

25. 8. 2017 - piatok
Radničné námestie

27. 8. 2017 - nedel’a
Jazdecký areál Ferčekovce
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