
IX. Mezinárodní hudební a folklorní festival 

19. – 21. 8. 2011
Valašské Klobouky

pátek 19. 8. 2011
14.00

Randes-vous – pořad ČRo Brno
17.00 – 21.00

Koncert hudebních skupin na náměstí
18.30 – 20.30

Večer vážné hudby v kostele Povýšení sv. Kříže

sobota 20. 8. 2011
9.30 – 11.30

Promenádní koncert na náměstí
10.00 – 11.00

Přijetí souborů a hostů starostou města
12.30 – 21.30

Hlavní program festivalu
15.00 – 21.30

Ochutnávka moravských vín sál Beseda (Sokol)
21.30 – 22.00

Společné vystoupení přítomných hudeb a ohňostroj 
ZEVETY Bojkovice

22.00 – 02.00
Taneční večer v KD Klobučan

neděle 21. 8. 2011
9.30 – 11.00

Promenádní koncert na náměstí
13.30 – 16.00

Pokračování festivalového programu
16.00 – 16.30

Zakončení festivalu

Brumov – Bylnice
pátek 19. 8. 2011
19.30 – 20.30
Slavnostní koncert v kostele sv. Václava
21.00 – 02.00
Taneční zábava v Bylnici Pod Strání

sobota 20. 8. 2011
14.00 – 20.00
Zahájení a hlavní festivalový program

V případě nepříznivého počasí bude program probíhat 
v nezměněné podobě v kulturních domech
ve Valašských Kloboukách a  Brumově – Bylnici.

Záštitu převzal:
Josef Smýkal, poslanec PS Parlamentu ČR, prezident festivalu

SPONZOŘI

Pavel Baumgartner, Praha

DOKOTEX - PLUS

Kulturní dům Klobučan
Dr. Zdeněk Šťáva, Praha

VK Stavospol spol. s r.o.

Nová Valaška, s.r.o. Mgr. Miroslav Horsák
Luhačovice

město Valašské Klobouky

Lázně Luhačovice a. s.

Valašskokloboucké služby s.r.o.

Setkání
muzikantů

v Bílých
Karpatech

Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice
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IX. ročník Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
Vážení přátelé, jsme potěšeni, že Vás můžeme již po deváté pozvat 
na mezinárodní hudební a folklorní festival Setkání muzikantů v Bí-
lých Karpatech, který opět proběhne v malebném 
prostředí obou pořádajících měst. Znovu bude-
te mít možnost se potěšit z vystoupení řady 
velmi zajímavých dechových hudeb, cim-
bálových muzik, folklorních skupin a pě-
veckých sborů, které Vám po všechny tři 
festivalové dny zpříjemní chvíle prožité 
v zajetí krásné příjemné hudby produko-
vané přítomnými krojovanými muzikanty. 
Milovníci vážné hudby zajisté ocení Večer vážné 
hudby v místním kostele a mnozí si samozřejmě nenechají ujít zají-
mavou ochutnávku moravských vín, doprovázenou poutavými tóny 
cimbálu. K tomu všemu budou navíc pro všechny připraveny speci-
ality valašské kuchyně připravené místními výrobci. Věříme, že spo-
lečně strávíme krásné dny, které nás pozitivně naladí a dobrá nála-
da nás bude provázet i v dalším období, minimálně však alespoň do 
příštího Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, které se uskuteční 
17. 8. – 19. 8. 2012.

Josef Smýkal, prezident festivalu
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