NEFORMÁLNÍ ZASEDÁNÍ
MINISTRŮ ZEMĚDĚLSTVÍ
A RYBÁŘSTVÍ

INTERMEZZO v přehlídce ohňostrojů
STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS
31. 5. | 22.30 | Brno – hrad Špilberk a pivovar STAROBRNO
U příležitosti neformálního zasedání ministrů zemědělství a rybářství zemí
Evropské unie připravil IGNIS BRUNENSIS TEAM ohňostrojné INTERMEZZO
pod symbolickým názvem

Jihomoravský kraj, Brno
31. 5. – 2. 6. 2009
PARTNEŘI NEFORMÁLNÍHO ZASEDÁNÍ MINISTRŮ
ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

11 OHŇOSTROJNÝCH PŘÍPITKŮ

Zemědělský
jarmark

Od roku 2003, kdy se brněnská přehlídka ohňostrojů STAROBRNO-IGNIS
BRUNENSIS proměnila z národní na mezinárodní, přivítala moravská metropole
ohňostrojné umělce ze třech světadílů, z toho již čtrnáct renomovaných
společností z deseti členských států Evropské unie. Vřelá odezva evropských
kolegů vedla ke vzniku symbolického ohňostrojného projektu.
Výběr jednotlivých hudebních podkladů pro INTERMEZZO je aktivně tvořen
sestaveným mezinárodním týmem IGNIS BRUNENSIS s cílem nalézt typický
hudební motiv, který ve spojení s ohňostrojnými efekty nejlépe charakterizuje
každou zemi. Cílem projektu je poskytnout pozitivní a atraktivní pohled do
ohňostrojné kuchyně evropských zemí, které si tradičně konkurují, ale
i vzájemně se inspirují. Ohňostrojné představení je laděno jako pozdravy,

Setkání s Evropou

31. 5. | 10.00 – 19.00 | Brno–Zelný trh

GENERÁLNÍ
PARTNER
OHŇOSTROJE
INTERMEZZO

které připomenou a posílí přátelského ducha, který při STAROBRNO-IGNIS
BRUNENSIS ve festivalovém Brně panuje již řadu let. Deset ohňostrojných
přípitků uvidíte nad Špilberkem, ﬁnální jedenáctý nad pivovarem STAROBRNO
na Mendlově náměstí.
Design: Jaroslav Štolba, Flash Barrandov SFX

turistické | informační | centrum | Brno

Hudba: 1. Česká republika – Polka z Prodané nevěsty | 2. Německo
– Klarinettenmuckl | 3. Španělsko – Panaderos | 4. Belgie
– Flamisch‘s Polka | 5. Portugalsko - Ó Pastor | 6. Rakousko – An Der
Schönen, Blauen Donau | 7. Švédsko – Midsommarvaka | 8. Velká
Británie – Elizabethan Serenade | 9. Itálie – Tarantella | 10. Francie
– La Valse d‘Amelie | 11. EU – Óda na radost (závěr z areálu pivovaru
STAROBRNO)
Hudbu k ohňostroji si nalaďte na vlnách Rádia KISS Hády 88,3 fm.

www.ignisbrunensis.cz

www.brno.cz

NEFORMÁLNÍ ZASEDÁNÍ MINISTRŮ ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

DĚTSKÝ DEN UPROSTŘED EVROPY

Zemědělský jarmark Setkání s Evropou

31. 5. | Denisovy sady | Zelný trh | Radnická
Stará radnice | radnice MČ Brno-střed na Dominikánské ul.

31. 5. | 10.00 – 19.00 | Brno – Zelný trh
zemědělské prezentace | zábavné programy
výstava živých zvířat

Celodenní zábavný, soutěžní i poučný program pro děti bude
připraven na několika místech v centru města v neděli 31. 5.
od 10 do 17 h. Program je motivován kampaní „Evropa mladýma
očima“ a setkáním ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie.
www.ignisbrunensis.cz

PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU
10.00

KVAK A ŽBLUŇK – dětské představení NDB Divadla Reduta

11.00

TROUBENÍ Z VĚŽE Staré radnice

11.30

DOBRODRUŽNÁ VĚDA – experimentální show Hvězdárny
a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

12.15

DÍVČÍ SAXOFONOVÝ ORCHESTR z Luhačovic

12.45

SVATÝ PLUK – rockový pěvecký sbor z Uherského Hradiště

13.15

MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) – písně z muzikálu
Městského divadla Brno

14.00

BROLN – Brněnský orchestr lidových nástrojů

14.45

zábavní soutěžní program ČESKÉHO ROZHLASU BRNO

15.00

JAVORNÍK – cimbálová muzika s tanečníky

15.30

zábavní soutěžní program RÁDIA KISS HÁDY

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
31. 5. vstup na výstavu „První zemědělci“ zdarma

PREZENTAČNÍ PROGRAMY NA ZELNÉM TRHU
10.00 – 19.00

15.45

LAURA A JEJÍ TYGŘI

výstava hospodářského a drobného zvířectva (koně, krávy, telata, prasata,
selata, ovce, kozy, slepice, kachny, králíci)  živé ryby v kašně Parnas
– pod garancí Regionální agrární komory Jihomoravského kraje

16.45

JAVORNÍČEK – dětské folklorní pásmo

zemědělské prezentace

oﬁciální pozdravy z Evropy, Jihomoravského kraje
a statutárního města Brna

dětský zábavní koutek s atrakcemi

18.00

JAVORNÍČEK a JAVORNÍK

18.15

zábavní soutěžní program s diskotékou RÁDIA KISS HÁDY

pozorování oblohy hvězdářským dalekohledem Hvězdárny a planetária
Mikuláše Koperníka v Brně

19.00

závěr programů

17.00

moderují Petra POLZEROVÁ, Český rozhlas Brno (10.00 – 15.30),
Ondra NOVÁK, Rádio KISS Hády (15.30 – 19.00)
a Lucie VÝBORNÁ (oﬁciální část od 17.00)

www.brno.cz

Jihomoravský kraj, Brno
31. 5. – 2. 6. 2009

prezentace zvířat ze Zoologické zahrady města Brna

jarmark se zemědělskými a potravinářskými produkty, bio potravinami
a občerstvením
vinařské prezentace – Vína z Moravy, vína z Čech
změna programu vyhrazena

www.ignisbrunensis.cz

Výstava „První zemědělci“ zachycuje období vzniku zemědělské
a pastevecké kultury, přičemž tato kultura se šířila z několika center na
území České republiky a dále do západní Evropy. Výstava prezentuje
i výsledky analýzy pohřebiště ve Vedrovicích. V rámci neformálního
zasedání EU bude výstava otevřena v neděli 31. 5. od 10 do 18 h zdarma.
www.mzm.cz
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8 | Život a smrt v mladší době
kamenné, Vedrovice
Palác Šlechtičen, Kobližná 1 | Víte-li pak, jak sedláček obilíčko seje

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
31. 5. – 1. 6. vstup zdarma
Po dobu neformálního zasedání ministrů zemědělství a rybářství bude
Moravská galerie v Brně otevřena zdarma v neděli 31. 5. od 10 do 20 h
a v pondělí 1. 6. od 10 do 18 h. www.moravska-galerie.cz
Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a (otevřeno pouze v neděli)
Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba z českých a moravských
sbírek | Umění od gotiky po 19. století
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 | Bytosti odnikud.
Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století
Užité umění, umělecké řemeslo a design
Pražákův palác, Husova 18 | Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle | České
umění 1. poloviny 20. století

