Oslava Čínského Nového roku KOHOUTA
28. ledna 2017 - Univerzita Tábor
(tisková zpráva)

Další ročník netradiční oslavy Čínského Nového roku, tentokráte roku KOHOUTA se opět
uskuteční v prostorách společenského centra UNIVERZITA Tábor v sobotu 28.ledna
2017 od 16. hodin.
Celá akce je stejně jako její předchozí ročníky pojata jako netradiční “silvestrovská” oslava
příchodu tzv. Čínského Nového roku v ryze osobitém a převážně evropském pojetí a
současně i oslava zvířete, které přicházejícímu roku bude vládnout.
Letošní ročník jsme rozšířili i o odpolední blok pro děti. Ten proběhne mezi 16. a 18.
hodinou. Jeho součástí bude mimo jiné kohoutí promítání, hry, soutěže i vystoupení
kouzelnice.
O hudební stránku večerního bloku se pak postarají DJ Čermi (soul rockers), sólová hvězda
předchozích ročníků - kytarista Jirka Šorm a k tomu ještě kapela One Spirit (pop-rock).
Vítání roku divokého kohouta zpestří i
Thai (thajský box).

exhibiční ukázka bojového sportu Muay

Perličkou letošní oslavy je pak vystoupení ikony české avantgardní scény - básníka, textaře
skladatele, hudebníka, herce a takzvaného fyzického básníka Petra Váši. Tento působil
například v kapelách Z kopce, Ošklid, A-beat, Ty Syčáci i Hudba Praha.
Vstup na akci, veškerý program i půlnoční přípitek je opět ZDARMA!
Jako pohoštění budou návštěvníkům k dispozici již osvědčené tzv. čínské stoly - tedy různé
tradiční i stylové pochoutky, kterým bude opět vévodit vyhlášený guláš.
Můžete se opět těšit na originální výzdobu všech prostor, kuriózní masky, které doufáme, že
si rovněž účastníci oslav i sami přinesou. A jako další kulisa celé show nemůže chybět ani
tématicky pojaté veselé silvestrovské promítání v “kohoutím duchu”.
V tombole pak můžete opět vyhrát stovky různých hodnotných cen!
O půlnoci nebude samozřejmě chybět pro všechny zúčastněné připravený slavnostní
přípitek šampaňským ani bombastický ohňostroj!
Veškeré další podrobnosti, kontakty a možnost rezervace míst naleznete na
www.cinskynovyrok.cz a www.facebook.com/cinskynovyrok.
Z technických a organizačních důvodů prosíme všechny o rezervaci míst přes formulář na
webu akce nebo zde v uvedených kontaktech.
Na vaši účast se těší sdružení MiHeKali

Oslava Čínského Nového roku KOHOUTA
28. ledna 2017 - Univerzita Tábor
netradiční “silvestrovská” oslava příchodu Čínského Nového roku kohouta
Odpoledne pro děti 16. – 18. hodin
 kohoutí promítání, hry, soutěže, vystoupení kouzelnice
Večerní program od 18. hodin






Petr Váša (fyzický básník / účinkoval: Z kopce, Ošklid, A-beat, Ty Syčáci, Hudba
Praha )
Jirka Šorm (sólové vystoupení)
One Spirit ( kapela/ pop-rock)
DJ Čermi (soul rockers)
Muay Thai (exhibiční ukázka / thajský box)

masky * promítání * tombola * občerstvení – guláš * horoskopy * show * přípitek
Vstup, přípitek ZDARMA
více info na www.cinskynovyrok.cz
Na vaši účast se těší sdružení MiHeKali

