Festival KEFASFEST
28. – 30. června 2013 Dolní Kounice
 Mnoho cest  jedno ohnisko  křižovatka setkání  prostor pro hudbu, divadlo a kulturu
Festival je otevřen pro všechny, kdo chtějí prožít na pěkném místě první dny prázdnin.
Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest se uskuteční o víkendu od 28. do 30. června
2013 v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích.
Kromě hudby můžete vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, obdivovat výtvarné inspirace na
biblické žalmy Jitky Musilové, prohlédnout si výstavu kostel365.cz – dvanáct příběhů
o kostelích a jejich obnově. Výstava představuje také osud kostela v Dolních Kounicích.
Pokud si budete chtít protáhnout tělo, pak si vyzkoušejte plavbu na řece Jihlavě, nebo si
zaskákejte na trampolíně. Relaxaci můžete zažít i v naší čajovně.
Osobní záštitu nad festivalem převzal Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Festival
Kefasfest se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

Vstupné
V předprodeji: TIC Dolní Kounice, DCM Brno na petrově 5
páteční program – 50 Kč
sobotní program – 150 Kč
rodinné vstupné na celý víkend – 500 Kč

Na místě:
páteční program – 50 Kč
sobotní program – 250 Kč
rodinné vstupné – 500 Kč

Přijeď i ty začít
prázdniny
s KEFASFESTEM!

Festival podporují:

Biskupství brněnské

Město Dolní Kounice

WWW.KEFASFEST.CZ

PROGRAM FESTIVALU
Pátek 28.6.
18.00
19.30
20.00
21.30

mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
zahájení festivalu v klášteře Rosa coeli
divadelní představení Příběh o Zuzaně, hudebně doprovází skupina Ti druzí
průvod světla a smíření – putování křížové cesty ke sv. Antonínu

Sobota 29.6.
Hlavní scéna Rosa coeli
10.00 schola Cecilia
10.45 schola Knínice
11.30 schola Měřín
12.15 skupina Liberi Dei
13.00 schola Deblín
13.45 skupina Slunovrat
14.30 skupina S.r.o.

15:15
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

skupina Profesionálové
skupina Win XP
skupina Obzzor
skupina Prague Cello Quartet
skupina Timotej
skupina Out of Control

Scéna Synagoga
15.00 Dušan Baur – písničkář a moderátor rádia Proglas
ve svém pořadu ,,Možná přijde i kouzelník“
16.30 Tanec vsedě a Trénink paměti (nejen) pro seniory
Tyto aktivity jsou důležitym preventivním cvičením
ale i zábavou. Objevte radost z pamatování i pohybu.
Scéna pravoslavný kostel sv. Barbory
07.00 Utrenie – ranní chvály
14.00 přednáška z cesty na horu Athos otec Jan Ryška
Kostel sv. Petra a Pavla
08.00 mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
Bohatý doprovodný program po celý den

Neděle 30.6.
09.00 společná modlitba
10.00 mše svatá na zakončení festivalu celebruje
Mons. Jiří Mikulášek, doprovází schola Cecilia

 tel.: 533 033 229  www.kefasfest.cz  e-mail.: dcm.brno@biskupstvi.cz 

