
Oslavy Bečovské botanické zahrady 
XIII. ročník  

hudební, 
ekologický 
a informační 
festival

Zázračná
planeta Země

Bečovská botanická zahrada
Bečov nad Teplou (Karlovarský kraj)
Náš festival je neziskový a dobrovolný, a proto jaký si ho uděláme, takový ho budeme mít...

Vstupné: pátek 50,- Kč; sobota 100,- Kč; neděle 50,- Kč; celý festival 150,- Kč; děti do 10let zdarma. 
Chceš-li podpořit myšlenku festivalu dej 200,- Kč.
Kdo přijde s vlastním hudebním nástrojem a zahraje - vstupné zdarma.

DVP z.s.

Tento projekt je realizován 
za finanční podpory
Karlovarského kraje

PROGRAM
Čtvrtek 3.8.2017
20:00 hod neformální začátek festivalu;

promítání filmů s ekologickou tématikou, diskuze

Pátek 4.8.2017
po celý den komentované prohlídky Bečovskou botanickou zahradou
18.00 uvítací koncert Eva Cendors (CZ/FR folk kytara) 
Večerní průvod - Světelný had - přizvání elementárních bytostí a zažehnutí obřadního ohně (provází Arnoštka Berousková) 
Společný hudební a taneční rej - bubny a další etno nástroje - každý se svým nástrojem vítán
Fireshow Kuby Václavoviče

Sobota 5.8.2017 
ráno (kolem 9:00): neorganizované vítání nového dne, cvičení, meditace, ranní jóga 

dopoledne: loutkové divadlo Až naprší a uschne - pohádka Babice Břidlice 
11:00 – 12:00 ateliér Evy Cendors Oslavujeme Zemi tělem i hlasem
odpoledne až do pozdních večerních hodin: 

Antareya (folk) Štěpánka Čížková (relax etno world music) Jiří Poutník
(intimní duchovní písně – kytara) Josef Šponiar - Zvuk Stromů (digeridoo a jiné hudební nístroje)

Martin Hejnák (alternative-acoustic) PPLP (hudba - recitace – divadlo) Hlavois
(beat box, vícehlasy, alikvóty, skladby stvořené jen hlasem bez nástrojů) Sayujya (sitar band)

Šošana (písničkářka, indian folk – stálice festivalu) Horana a syn (SK folk-ethno) Fireshow
Celý sobotní program hlasem provází Štěpánka Čížková

Neděle 6.8.2017
ráno (kolem 9:00): neorganizované 
vítání nového dne, cvičení, meditace, ranní jóga 
oblíbený dopolední Jam session 

Doprovodný program:
prezentace ekoproduktů, stánek Permakultura CS, Živá velryba, malování na tvář (v ceně vstupenky), Om Healing 
Jídlo Namísto Zbraní Karlovy Vary, stanové městečko, pitná voda, ohniště, občerstvení Bečovské botanické zahrady po celou dobu festivalu, možnost
využít ubytování v teepee, podsadových stanech, nebo v malém zubříku - cena je 100,- Kč/osoba/noc. 
Počet míst je omezený (objednávka zocsopberkut@seznam.cz). Talíř, lžíci, sklenici si vezmi svojí.
Parkování – pouze na vyhrazených parkovištích ve městě, pro účastníky za 100,- Kč na celý festival. 
Program tvoříte vy!!! Každý se může přidat, nabídnout něco ostatním, něco je naučit, nebo sdílet zkušenosti. 
Na festivalu bude velká nástěnka s programem, který bude pravidelně aktualizován.
http://zazracnaplanetazeme.unas.cz/
https://www.facebook.com/Z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%A1-Planeta-ZEM%C4%9A-206446436168887/?fref=ts
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