HUSOVSKÉ SLAVNOSTI 2015, Praha 5 . - 6. 7. 2015
5. 7. 14.00 – 17.15 „Mistru Janu Husovi s láskou“ / Betlémská kaple
- duchovně kulturní setkání a slavnostní odevzdání zvonu Mistr Jan Hus
Učinkují: A. Strejček, Št. Rak, soubory Musica Bohemica, Kvintus, Pražští pěvci, Ensamle Inégal
17.45 Pražský žesťový soubor /Staroměstské náměstí
18.00 - 20.00 Slavnostní zahájení Husovských slavností 2015/ Staroměstské náměstí
- pozdravy, koncert Moravské filharmonie
20.30 - 21.30 - "Hus až do konce"/ Staroměstské náměstí
- divadlo, autor textu a hudby: M. Orson Štědroň, režie: A. Laštovsková Stodolová a SKÚTR
22.00 - 24.00 - "České nebe" / divadlo Kalich
6. 7. 9.00 – 9.30 Průvod k sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském nám. s položením květin / sraz u Rudolfina v 8.30
Staroměstské náměstí
9.45 Trubači
10.00 Zahájení - pozdravy
10.10 Domažlická dudácká muzika
11.10 Hradišťan
12.10 Ústřední hudba Armády ČR
13.10 Mezinárodní sbor M. J. Hus - vystoupení pěveckých sborů s mezinárodní účasti
13.50 Příchod divadelního průvodu
14.10 Smetanovi filharmonici Praha
15.10 Let´s go - spirituály
16.10 Spirituál Kvintet
17.00 Ekumenická bohoslužba
18.10 Koncert pro MJH - Tata Bojs, Poletíme a další
20.30 Oratorium Mistr Jan Hus (autor: Richard Pachman)
22.00 Tichý průvod se svícemi k Vltavě
V každou celou hodinu vystoupí odborníci a herci v moderovaných vstupech.
Změna programu vyhrazena.
Betlémská kaple
15.00 Tradiční bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa
Kostel sv. Salvátora
15.00 Oratorium Johan Hus (Carl Loewe)
Kostely v centru Prahy: „ V kole po kostele s Mistrem Janem Husem“
10.00 – 18.00 poutnický program – poutnické karty, razítka
programy – hudební, diskusní, výstavy – viz níže:
Betlémská kaple ČVUT v Praze, Betlémské náměstí – viz výše + možnost prohlídky muzea M. J. H.
kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí – diskuse a odnášky historiků: prof. Šmahela, Prof. Láška, prof. Čorneje, ad.
kostel sv. Salvátora, Salvátorská 1 – viz výše + další program
kostel Matky Boží před Týnem, Staroměstské náměstí
kostel Martin ve Zdi, Martinská 8 – čtení Husových textů herci + další program
kostel sv. Michala, V Jirchářích 14
rotunda Nalezení sv. Kříže, Karoliny Světlé
Ovocný trh
10.00 – 18.00 celodenní program pro děti a pro rodiče s dětmi
- soutěže, hry, vyhlášené celostátní výtvarné soutěže
Obecní dům
19. 30 – 21.30 Slavnostní večer k 600. výročí M. J. Husa
- FOK Praha, premiéra skladby J. Krčka, představení zlaté mince vydané ČNB k 600. výročí M. J. H.
Účinkuje: FOK Praha, premiéra skladby Credo mistra Jana od J. Krčka a z díla B. Smetany+ představení zlaté mince vydané ČNB
k 600. výročí mistra Jana Husa
Během slavností budete mít možnost finančně podpořit ve veřejné sbírce lidi, které vyhnala válka v Sýrii ze svých domovů.
Program a další informace naleznete na www.husovskeslavnosti.cz a na www.hus2015.cz
PODROBNĚJŠÍ VERZI PROGRAMU OBDRŽÍTE S LETÁKEM HUSOVSKÉ SLAVNOSTI 2015.

KOSTNICE 3 . - 6. 7. 2015

3.7.

4.7.

16.30

Vernisáž „Jiří Anderle“
Výstava německo – českého centra v Galerii na radnici

18.00

Vzpomínkový akt s hosty (budova koncilu)

21./22.00

Koncert Michaela Kocába

11.00

Odhalení plastiky Jan Hus – Cesta ke smíření /zahájení v Luterském kostele, následně odhalení na Obere Laube
- dar CČSH, Prům. školy kamenické a sochařské v Hořicích pod záštitou místopředsedkyně Senátu ČR
Hudební vstup: Chairé a Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra – v jednání

12.00

Bohoslužba CČSH pod vedením patriarchy CČSH v Luterském kostele – v jednání

odpoledne
Pietní akt u Husova kamene, kladení věnců
- čas bude stanoven
Plánované programy v Centru setkání (Palmenhaus u Husova kamene), sídlo Německo – českého spolku v Kostnici
• kolokvium Jana Hus „pod otevřenou oblohou“
• otevření kulturní stezky tolerance (na žádost CČSH byl zahrnutý i Husinec)
Celodenně: německo – český kulturní program
specielní prohlídky v Hus – Muzeu
výstava Jiří Andrle/ Hus v současném českém umění
prohlídky města, inscenované prohlídky města
čtení
krátké přednášky
stánky (i české) na Münserplatz
5. 7.
12.00/12.30
20.00

Vzpomínkový akt v Gotliebenu
Koncert: Mše – Hus (Burkhard Wehner) / Luterský kostel

Celodenně: německo – český kulturní program
6. 7.

10.30

Prezentace zlaté mince vydané Českou národní bankou k 600. výročí M. J . H.

19.00

Mezinárodní ekumenická bohoslužba v kostnické katedrále

Celodenně: německo – český kulturní program
výstava Jiří Andrle
Pro účastníky POUTI KOSTNICE – PRAHA 2015 je připraven program 4. 7. 2015. Vzhledem k tomu, že město Kostnice
kvůli nám přesune pietní akt u Husova kamene právě na 4.7., kde bude kladení věnců, bylo by dobré, kdyby zástupci n. o.,
kteří se pouti zúčastní, vezli s sebou do Kostnice za n. o. věnec nebo květinu, které u Husova kamene 4. 7. odpoledne při
pietním aktu položí. Současně by bylo vhodné s sebou mít i prapory n. o.
Pověření zástupci CČSH se budou účastnit programů v Kostnici i v dalších dnech.
Účastníci POUTI KOSTNICE – PRAHA 2015, budou mít při zpáteční cestě (5. 7.) možnost zastavit se na Krakovci, kde
rovněž bude probíhat paralelně program 4. - 6. 7. (Zastávka poutníků je plánována tak, aby se zúčastnili na Krakovci
pobožnosti/bohoslužby a následně v Praze byli při Slavnostním zahájení Husovských slavností 2015, které začínají v 18.00.
Program a další informace naleznete na www.husovskeslavnosti.cz a na www.hus2015.cz
Změna programu vyhrazena.

