
12.00  Soutěž jedlíků kynutých borůvkových knedlíků 
 ~ u jídelny základní školy (za kult. domem)

12 - 13.00  Hraje Swing band Agria ~ podium v zám. zahradě

13.00  Borůvkové inspirace módní a aranžérské 
 ~ podium v zámecké zahradě

13.00  Žonglér Vojta Vrtek ~ nádvoří zámku

13.30  Pohádka Bubulík - divadélko KOS 
 ~ nádvoří zámku, kinosál

13.30  Vyhlášení vítězů soutěže jedlíků borův. knedlíků

14 - 17.00  Borůvkové tvoření - batikování, keramika,
 zdobení perníčků ~ malé nádvoří zámku

14 - 16.30  Hry kapra Jakuba Borůvkáře pro děti    
 ~ v zámeckém parku, průběžný start u altánku 

14 - 14.30  Hrají Táborští pouličníci ~ podium v zám. zahradě

14.30  Borůvkový zahrádkář, rady odborníka
 jak pěstovat kanadské borůvky s ukázkou sázení

15.00  Žonglér Vojta Vrtek ~ pod podiem v zám. zahradě 

15.30  Hosté Borůvkobraní - Liselotte a Jan Rokyta 
 panova fl étna a cimbál ~ podium v zám. zahradě

16.00  Borůvková lékárna - léčivé účinky borůvek představí  
 odborník na výživu a léčitelství ~ zámecká zahrada

16.00  O poklad borůvkového koláče
 soutěž dětských dvojic jedlíků ~ Podzámčí u Nazaretu

16.30  Pohádka Jak se léčí princové - divadélko KOS 
 ~ kinosál na nádvoří zámku

17 - 19.00  Hraje cimbálová muzika Technik Ostrava a Liselotte
 Rokyta na panovu fl étnu ~ podium v zám. zahradě

20.00  Pavlína Ďuriačová - koncert fi nalistky 
 soutěže X-faktor ~ podium v zámecké zahradě

 Doprovodný program (oba dny)

9.30 - 18.00  O jeřabinách, lodích a jiných domovech, 
 výstava obrazů K. Ašenbrennerové ~ infocentrum

10 - 18.00  Řezbářské sympozium ~ v zámeckém parku
 (P. Klabouch, S. Pokorný, I. Šmíd, J. Švadlenka) 

 Celý den Borůvkové menu v místních restauracích
 Alf, Hofhanzl, Valeš, Borovanský mlýn,
 v kavárně Zámek

 Pořádá Město Borovany a Jihočeské folklorní sdružení.
 Více na www.borovany-cb.cz. Změna programu vyhrazena.

Borovany
11. - 12. července 2009

 Sobota 11.7. 2009 
13 - 18.00  Borůvkový a řemeslný jarmark ~ nádvoří zámku

13 - 23.00  Borůvková a staročeská hospoda ~ zám. zahrada

14 - 18.00  Den jihočeského a dolnorakouského folkloru
 jihočeské soubory Bárováček, Doudleban, Duha,
 Libín S, Malý Furiant, Soumrak,
 hosté z Dolního Rakouska ~ podium v zám. zahradě

14 - 17.00  Výtvarné dílny pro děti ~ malé nádvoří zámku

14.30  Pohádka O selce Lakomce - divadélko KOS

16.30  Pohádka Strachyfuč - divadélko KOS 
 ~ pohádky na nádvoří zámku, kinosál

20 - 23.00  Podhoranka - lidová zábava s dechovou muzikou  
 borůvková tombola ~ podium v zám. zahradě

 

 Neděle 12.7. 2009
10 - 18.00  Borůvkový a řemeslný jarmark ~ nádvoří zámku
 Borůvkové dobroty ~ Podzámčí u Nazaretu
 Kolotoče a houpačky Al Rašíd ~ před zámkem

10 - 22.00  Borůvková a staročeská hospoda ~ zám. zahrada

10.00  Zahájení Borůvkobraní, borůvková módní inspirace
 ~ podium v zám. zahradě

10 - 11.00  Hraje Swing band Agria ~ podium v zám. zahradě

10.30  Kapr Jakub Borůvkář, loutková pohádka
 soubor Jiskra Borovany ~ kinosál na nádvoří zámku

11.00  Borůvkový receptář - tradiční i netradiční borůvkové
 pečení vč. ochutnávky ~ podium v zámecké zahradě

11.30  Žonglér Vojta Vrtek ~ nádvoří zámku
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