Spolek Stopy v krajině, Liberecký kraj, obec Světlá pod Ještědem
a Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé vás zvou na 5. ročník open-air podještědské akce

Čím se
provinil
kohout?

sobota

/5/2019
25
Světlá pod Ještědem č.p. 1
10.30 Karolina Světlá jako tvůrkyně ženské postavy
Tvorba ideálu: literární postavy Karoliny Světlé
(přednáší PhDr. Ivo Říha, Ph.D.)
11.30 Karolina Světlá jako společenská aktivistka
Známé a neznámé členky Amerického klubu dam
(přednáší PhDr. Milena Secká, CSc.)
14.00 „Ptáš se, jaké to zde jest?” (v Hodkách u lavice
Obrozenkyň) Karolina Světlá (Markéta Tallerová)
píše sestře Soﬁi Podlipské (Veronika Korytářová):
čtení v krajině o místě překrásném

17.00 Možná přijde i Frantina folklórní soubor Horačky
tentokrát trochu jinak
18.00 Lucky Voice Band koncert smíšeného pěveckého
sboru v kostele sv. Mikuláše
19.15 Světlá žena hra světla a stínu, pravdy a fantazie,
vzpomínek a snů (Lucie Klárová)
20.00 „Musím mu jít tedy navždy z cesty…”
dramatický závěr z Vesnického románu u kříže
u hřbitova: Markéta Tallerová a Veronika
Korytářová uzavírají 5. ročník Festivalu
Karoliny Světlé

KROJOVANÝ PRŮVOD KRAJINOU s hudbou a zpěvem
14.30 O nešvarech v Rakousko-Uhersku
jarmareční písně u pomníku Karoliny Světlé
(Markéta Ježková)
15.00 „Duši by za tebe dal…”
divadelní scéna podle črty Světlé Večer u koryta
(režie: Sdružení rodáků)
15.15 Jeden píše, druhý kreslí — jeden mluví, druhý
mlčí manželská etuda „Pokresli mne!” ze života
Karoliny a Petra aneb spisovatelka a malíř (Jan
Švec, Monika Švec Sybolová a Cyril Prokop Švec)
16.00 Rottová — Mužáková — navždy Světlá!
scénické čtení: humor, parodie, drama na místě
činu s exotickým hudebním doprovodem (Jiří B.
Sturz a soubor Šturzkomedianten)

–––> NA SVÉ SI PŘIJDOU I DĚTI — Během celého
odpoledního programu čeká děti cesta za pokladem
s Lesní pannou (quest hra, kvízy, hádanky) —
podještědské omalovánky — pošta Karoliny Světlé.
–––> PODJEŠTĚDSKÝ JARMARK — mýdla, svíčky,
marmelády, keramika, koření, med, šperky,
proutěné košíky, módní doplňky a suvenýry z dílny
U štěstí dam
–––> CO HRDLO RÁČÍ — grilovaná kýta, řízky, selská
klobása, pečení pstruzi, limonády, ovocné koláče,
Světlý speciál z Beranova pivovaru v Trávníčku,
domácí zmrzlina ze slavné zmrzlinárny LEDA
v Liberci, nebeské Dobroty od tetičky

více na www.KarolinaSvetla.cz

Stopy v krajině

facebook.com/NaucnaStezkaKarolinySvetle

