28.05.2019

14. CANTATE BUDWEIS 2019
Pěvecký sbor:
Stát:
Kontakt sbor:
Termin:
Hotel:
Telefon-Hotel:
Počet osob celkem:
Počet zpěváků:
Transport:
Průvodkyně:
music&friends

PROGRAM
31.05.2019

Pěvecký sbor města Klimkovic
Česká republika
Pan Bohumír Kaštovský
Mobil: 604 932 826
31.05.-02.06.2019
CB Royal, Pražská 103, 370 04 České Budějovice
387 311 053
36
35
vlastní autobus SPZ 7T8 99 30
Marie Kalistová
Mobil: 774 422 885
Marie Buchmann
Mobil: 604 230 011 oder +49 172 919 89 05

15:00
15:30
15:45

17:30-18:00
18:15

19:00-21:00

01.06.2019

od 07:00
09:00
09.00-10:30
11:15-11:30

Předpokládaný příjezd do hotelu, přivítání lokální průvodkyní v
hotelu, ubytování. Autobus parkuje zdarma u hotelu.
Přípitek na uvítanou (Becherovka)
Oběd v hotelu (menu 3 chody bez nápojů, nápoje si hradí každý sám)
Menu:
Hovězí vývar s nudlemi
Kuřecí plátek se sýrem, bramborová kaše
Moučník
Po pozdním obědě volno
Rozezpívání v hotelu
Setkání na recepci v hotelu a odjezd autobusem do husitského
kostela Kostel Cirkve Československé husitské, Palackého náměstí
1, 370 04 České Budějovice.
Krátká akustická zkouška je možná. El. piano je a notový stojan pro
Dirigenta je k dispozici
Přátelský koncert s následujícími pěveckými sbory:
Pěvecký sbor města Klimkovic / CZ
Neubrandenburger Volkschor / DE
Aurum Chomutov / CZ
Po koncertu návrat do hotelu autobusem. Volný čas, nocleh
Snídaně-bufet v hotelu
Setkání s průvodkyní na recepci v hotelu a odjezd autobusem do
centra Českých Budějovic.
Prohlídka Českých Budějovic bez vstupů. Po prohlídce návrat do
hotelu a příprava na odjezd do Českého Krumlova.
Krátké rozezpívání v hotelu.
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11:45

Odjezd do Českého Krumlova na parkoviště 4 před Zámeckou
jízdárnu, Na Dlouhé zdi 178, 381 01 Cesky Krumlov,
Tel.: 724 567 680.
12:30-14:00
Prohlídka Českého Krumlova bez vstupů. Po prohlídce volno na
individuální oběd a
15:00
Návrat ke koncertnímu sálu Zámecká jízdárna na Krumlovském
zámku
Krátká akustická zkouška možná. El. piano a notový stojan pro dirigenta je je k dispozici.
15:45
Zkouška společné písně Nebeští kavalérové
16:00-18:00
Slavnostní společný koncert všech zúčastněných sborů. Každý
sbor se prezentuje 2 písněmi.
Pěvecký sbor města Klimkovic / CZ
Neunbrandenburger Volkschor / DE
Aurum Chomutov / CZ
Eintracht Großkahl / DE
Cantus Morkovice / CZ
Chorgem. Cantus Regio Thun & Konzertchor Repperwsil BE / CH
Dětský pěvecký sbor Jitřenka / CZ
Na závěr zpívají všechny sbory společnou píseň: Nebeští kavalérové.
Po koncertu návrat rozloučení s průvodkyní a návrat autobusem
do Českých Budějovic přímo na parkoviště hotelu Clarion,
Pražská tř. 14, 370 04. Dne 01.06.2019 se běží večer poloviční
maratón v Českých Budějovicích a silnice budou uzavřeny.
Proto pojedete společně s německými autobusy, aby řidič věděl
jakými cestami se dostane na parkoviště hotelu.
Setkání na recepci v htelu Clarion s Marií Buchmann
19:30
Oslava sborů s večeří a hudbou v kongresovém sálu hotelu
Clarion v 1. patře
Teplý a studený bufet, 2 nápoje, živá hudba
Předkrmy:
Mini chlebíčky s uzeným lososem, uherským salámem a sýrem
Sýrová terina s višněmi a portským vínem
Kachní paštika s hruškou-Chutney
Bramborový salát
Řecký míchaný salít s olivami
Hlavní chod: Vepřové a kuřecí řízečky
Segedínský guláš
Krůtí prsa s omáčkou z grilovaných paprrik
Přílohy:
Houskové a karlovarské knedlíky, zelenina couscous, pečená kořenová zelenna s
česnekem, pečená kořenová zelenina, chleba a pečivo
Moučník:
Malinoví Tiramisu, Minideserty, Krém Brulee s pomerančovou omáčkou, čerstvý ovocný
salát
2 nápoje na osobu: Pivo 0,5 l nebo 0,2 l víno nebo nealko
Live music / Živá hudba
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Po oslavě návrat do hotelu autobusem nebo pěšky, nocleh.

02.06.2019

od 07:00

Snídaně-bufet v hotelu
Po snídani vyklizení pokojů a odjezd
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