Léto končí a 29. ročník JIZERSKÉ NOTY začíná...
Napsal uživatel Michael Antony - Tony
Čtvrtek, 17 Září 2009 21:29

…a to v pátek 25. září od 20:00 Country bálem v hostinci Cimpl ve Ferdinandově (hned vedle
Hejnic). K tanci hraje Hazard a připraveny jsou soutěže, trampská tombola i předtančení v
podání
The Wings.

V sobotu v 10:30 před bývalým hotelem Perun (tento příklad nepovedené restituce nelze na
hejnickém náměstí přehlédnout) bude již podruhé Dětská nota. Jde o soutěž mladých skupin a
duet do 18 let a letos si zasoutěží Duo D z Jablonec nad Nisou, Liberecká Kabája, Věndy z
Litomyšle a další..
Čekání na začátek Dětské noty si můžete zkrátit o kousek dál před hejnickým poutním
kostelem, kde o půl hodiny dřív, tedy v 10:00 vypuknou soutěže a hry pro děti a mladé nazvané
Na divokém západě, které pořádá Mateřídouška Hejnice.
Potlach v kině, který začíná v 11:00 a jak již název napovídá, tak se potlaší k místním kině, je
letos zaměřen na rumunské, slovenské a ukrajinské Karpaty. Účast přislíbil i spisovatel
spisovatel Miloslav Nevrlý, autor Karpatských her a dalších krásných knížek. Hudební část
pořadu si vzala na starost skupina Lístek.
Potlachem v kině provází Michael Antony – Tony a Milan Plch – Belmondo.
Samotná Jizerská Nota 2009, tedy soutěžní přehlídka skupin začíná ve 14.00 v areálu
autokempu a o putovní pětikilovou dřevěnou notu soutěží BEZEFŠEHO (loňský vítěz) , EPY
DE MYE
,
HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ
,
LÍSTEK
,
PŘELET MS
,
SEKVOJ
a další. Soutěž moderuje Honza Dobiáš a jejím hostem je
Jitka Vrbová
a
Knezaplacení
.
Slavnostní oheň vzplane kolem 21 hodiny a hraje u něho vítězná skupina Jizerské noty. Která
to bude, se nechme překvapit.
Pro ty, kdo jedou vlakem, tak do Hejnice se dostanete vlakem z Liberce (přestup v Raspenavě).
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Při dešti se program přesouvá do kina.
Webové stránky Jizerské noty najdeš na http://www.jizerskanota.cz/ a pořadateli festivalu jsou
Jizerské aktivity Liberec, Město Hejnice a Avalon Praha.
Jste vítáni o poslední zářijovém víkendu v Hejnici.
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