STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2017 – tisková informace Zábava pod hradbami 19. 6. 2017

STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS

ZÁBAVA POD HRADBAMI
23. – 25. 6. 2017
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1998 – 2017

Ohňostrojná předehra na výstavišti a epilog ohňostroj
nad Špilberkem uzavřou dvacátou přehlídku ohňostrojů
Symbolickou programovou tečku za letošním jubilejním dvacetiletým zábavním festivalem
a především jeho světoznámou ohňostrojnou přehlídkou STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS
obstará v moravské metropoli seriál akcí v posledním předprázdninovém víkendu.
Už v pátek 23. června se na náměstí Svobody uskuteční Den Policie České republiky
s přísahou nových policistů. Hlavním programovým dnem je sobota 24. června, který
tradičně zahájí v 10 hodin na náměstí Svobody Dopravní nostalgie. Do centra Brna opět
přisupí populární parní tramvaj „Caroline“ z roku 1884, která přivede konvoj historických
elektrických tramvají a autobusů, ale také vozidel MHD až po současnost.
A pak to nastane – parní tramvaj Caroline se kolem poledne vydá na cestu Brnem
s cestujícími z náměstí Svobody a po trase přes Křížovu ulici opustí koleje městské dopravy
a přes železniční vlečku Poříčí bude podle jízdního řádu vjíždět do areálu výstaviště. Tam
budou zajíždět z nám. Svobody i historické autobusy. Parní trakci v sobotním odpoledni
posílí historická vlaková souprava Českých drah tažená parní lokomotivou „Skaličák“
po železniční trase Královo Pole → Lesná → Židenice → Brno-Dolní nádraží → vlečka
Poříčí → Výstaviště. Historická i současná veřejná doprava spojí centrum Brna s areálem
brněnského výstaviště, kde se až do nočního ohňostroje ve 22.30 hodin můžete bavit při
programech s Českým rozhlasem Brno, na prezentaci s přenosovým vozem a kamerovou
technikou České televize Brno, v dětském koutku se skákacím hradem a hasičskou
technikou a při dalších pořadech.
Sobotní odpolední a večerní program na výstavišti vyvrcholí na jevišti Agrotec Promotrucku
od 20 hodin koncertem Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma s Ilonou Csákovou
a populárními sólisty Městského divadla Brno Alenou Antalovou, Petrem Gazíkem a Janou
Musilovou před Rotundou pavilonu „A“ a následným „miniohňostrojným přípitkem“
v historické části výstaviště v blízkosti programového centra. Z těchto míst v ozvučeném
areálu pak bude krásně vidět na závěrečný ohňostrojný epilog nad Špilberkem. podrobná
charakteristika epilog ohňostroje na druhé straně této tiskové zprávy

Pro brněnské výstaviště bude sobota 24.6. jedním z nejhektičtějších dnů letošní sezony.
"Kromě Zábavy pod hradbami, jejíž součástí jsou zajížďky historických autobusů,
historického parního vlaku a parní tramvaje do areálu, se ve stejný den koná i oblíbený
veletrh zvířat Propet a souběžně proběhne i zahájení olympiády dětí a mládeže, kterého se
zúčastní na čtyři tisíce mladých sportovců," vypočítává generální ředitel Veletrhů Brno Jiří
Kuliš. "Díky variabilitě výstaviště se podařilo všechny akce zkoordinovat tak, aby si nejen
nezavazely, ale dokonce se svým programem navzájem doplňovaly," dodal ředitel Kuliš.
Vstup na Zábavu pod hradbami na výstavišti před pavilonem „A“ kolem jezírka od 13 do 23
hodin je zdarma! Jízdy historických vozidel a vstup na probíhající výstavy pejsků a kočiček
na výstavišti (Propet, Intercanis a Interfelis během víkendu) jsou zpoplatněny. podrobné
programy viz další tiskové informace

Programy budou pokračovat také závěrečný festivalový den v neděli 25. června. Dopravní
nostalgie nabídne jízdy historických vozidel po Brně a s IDS JMK také k jeskyni Výpustek.
Na výstavišti bude pokračovat výstava chovatelských potřeb s mezinárodními výstavami psů
a koček Propet – Intercanis – Interfelis. V neděli na výstavišti odjedou svých 100 kilometrů
v rámci evropského závodu také velocipedisté na historických vysokých kolech.
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Jubilejní dvacátý festival ohňostrojů vrcholí epilogem „Nebe na zemi“

STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2017
EPILOG

nad hradem Špilberk

sobota 24. 6. / 22:30

FLASH BARRANDOV SFX • Česko

Nedobytá hrdá historická dominanta moravské metropole – hrad Špilberk – poskytne tradiční scénu pro
závěrečné ohňostrojné obrazy jubilující přehlídky. Design a produkci zajistí společnost Flash Barrandov SFX,
která je pravidelným účastníkem, několikanásobným vítězem a tedy i dvacetiletou legendou brněnské
přehlídky. Ohňostrojnému epilogu nad Špilberkem bude předcházet symbolický ohňostrojný přípitek
odpálený těsně před půl jedenáctou z areálu výstaviště při finále 20. výročí přehlídky STAROBRNO IGNIS
BRUNENSIS.
Název ohňostroje: „NEBE NA ZEMI“
Design: Jaroslav Štolba - FLASH BARRANDOV SFX
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Tečka za dvacítkou musí být skutečně pohodová a pozitivní, tak jako je jazz a swing od Franka Sinatry,
Louise Armstronga, Deana Martina a nakonec skladby od Jaroslava Ježka, neboť …když já Vám povídám,
že je Nebe na Zemi, pravdu mám, věřte mi…
Co spatříte, když pohlédnete k noční obloze? Je to jen černá prázdnota ozářená světlem vzdálených planet
nebo snad něco víc? Literární díla a filmy popsaly různé směry, kterými by se mohla ubírat budoucnost.
Vědci nám říkají, že na obloze vidíme minulost. V tomto obrovském prostoru, který nazýváme vesmírem,
si našla svůj domov imaginace. Toto nadčasové nekonečno bez hranic jitří naši představivost. Nemá
začátek. Nemá konec. Je to plátno, na kterém barvy září dvojnásob jasněji a odnášejí nás daleko od našich
všedních životů. Následujte alespoň na chvíli světla této rozzářené temnoty a naslouchejte příběhům tvořivé
fantazie.
Hudba:
Blue Skies
What a Wonderfull World
When You’re Smoking
I love The Way You Say Goodnight
Nebe na Zemi

