ТИКВЕШКИ ГРОЗДОБЕР 07, 08 СЕПТЕМВРИ 2011

Среда – 07, септември, 2011
19:00 часот – Свечено пуштање во употреба на новата кино
сала при Дом на култура „Иван Мазов-Климе“, Кавадарци
19:30 часот - Сала при Дом на култура „Иван Мазов-Климе“,
Кавадарци - Свечена седница на Совет на општина Кавадарци по повод
07 септември, Денот на ослободувањето на Кавадарци
20:30 часот – Сала Дом на култура „Иван Мазов-Климе“,
Кавадарци - Концерт на квартет „МАРИЈА“ со Пламенка Трајкова

Четврток – 08, септември, 2011
18:00 часот – Уметничко студио „Сокол Арт“ – Отворање на
Изложба „Некогаш и денес“ на Ристо Соколов-Сокол
19:00 часот – Мал парк (спроти полиција) - Концерт на Димо
Дулот и оркестарот
20:00 часот - Галерија Дом на култура „Иван Мазов-Климе“,
Кавадарци - Свечено отворање на изложбата од Ликовната колонија
„МИХАЈЛОВО 2011“, проследена со аукција на делата од колонијата
(средствата собрани од продажбата на ликовните дела ќе бидат
донирани за изградба на камбанаријата на црквата „Св. ПЕТКА“ во
Кавадарци)
20:30 часот – Амфитеатар, Градски плоштад - Концерт
класична музика на професори и ученици од ОМБУ „Лазо Мицев-Рале“,
Кавадарци
21:30 часот – Мал парк (спроти полиција) - Концерт на
групата „ДРИМ-ТИМ“ со нивни гости

ТИКВЕШКИ ГРОЗДОБЕР 09,10,11 СЕПТЕМВРИ 2011

ПЕТОК - 09, септември, 2011
12:00 часот – Музеј галерија Кавадарци
Изложба – фотографии
„СВАДБИ НА СТАРИ КАВАДАРЕЧКИ СЕМЕЈСТВА“
17:30 часот – Кружен тек - Свечено отворање на „Саем на вино и
храна“, поздравен збор на Претседател на Совет на општина Кавадарци,
г-дин Илија Тренчев - Настап на Фолклорен ансамбл „ТИКВЕШ“
18:30 часот – „Детски Гроздоберски карневал“ – Дефиле (Кружен
тек – ул.Илинденска – Градски плоштад – ул.7-ми Септември – Мал парк,
спроти полиција)
20:00 часот – Градски плоштад - Културно уметничка програма
20:30 часот – Мал парк (спроти полиција) – Свечено отворање на
„Вински Боемски фестивал“, поздравен збор на Градоначалник на
општина Кавадарци, г-дин Александар Панов
21:00 часот – Мал парк (спроти полиција) - Концерт посветен на
песната на Никола Бадев
Ѕвездите на македонската Фолк естрада ќе ги пеат
рефрените на Никола Бадев
24:00 часот – Винска куќа, Градски парк
Модна ревија со избор на Вински Крал и Кралица
Прием на нови членови во Винската академија
Коктел
САБОТА - 10, септември, 2011
11:00 часот – Авторели трка ВИТАЧЕВО 2011
Трка – Мост на р. Луда Мара Моклиште до
Висорамнина Витачево
14:00 часот – Авторели трка ВИТАЧЕВО 2011
Трка – Мост на р. Луда Мара Моклиште до
Висорамнина Витачево
14:00 - 18:00 часот – Забавувачка атракција на улични
забавувачи, Жонглери по улиците на централното градско подрачје во
Кавадарци
18:00 часот – Кружен тек - Концерт на Фолклорни ансамбли гости
на Тиквешки Гроздобер
19:00 часот – Градски плоштад - Настап на рок група „Еден ден“
20:00 часот – ВИНСКИ КАРНЕВАЛ – Дефиле (Кружен тек –
ул.Илинденска – Градски плоштад)
Градски
плоштад
–
Презентација
на
карневалските поставки
22:00 часот – Градски плоштад, бина – Церемонија, Откинување
на првиот грозд од страна на Градоначалникот на град Кавадарци и
отпочнување на Гроздоберските
- Огномет
- Голем спектакуларен настап на бразилска карневалска група EXOTICADANSE од Ница, Франција
23:00 часот – Градски плоштад - Концерт на Бајага и инструктори

24:00 часот – Традиционална тиквешка СЕРЕНАДА со ансамблот
„БИЛЈАНА“ од Охрид
НЕДЕЛА - 11, септември, 2011
10:00 часот – Градски плоштад - Голем турнир во играње на
табла, ТАБЛИЈАДА 2011
11:00 часот – Авторели трка ВИТАЧЕВО 2011
Трка – Мост на р. Луда Мара Моклиште до
Висорамнина Витачево
12:00 часот – Трка со магариња – Градски плоштад, Стара
автобуска станица
12:00 часот – Авторели трка ВИТАЧЕВО 2011
Трка – Мост на р. Луда Мара Моклиште до
Висорамнина Витачево
13:00 часот – Мал парк (спроти полиција) - Дегустација на вино и
доделување на Дипломи од дегустацијата
19:00 часот – Мал парк (спроти полиција) - Концерт на Фолклорни
ансамбли гости на Тиквешки Гроздобер
21:00 часот – Градски плоштад, бина - Концерт на рок групи
„MUFF“ и ”РЕФРЕШ”
22:00 часот – Градски плоштад, бина - Концерт на
СЛАТКАРИСТИКА со СЛАТКАР
23:00 часот – Градски плоштад, бина - Концерт на СУПЕРХИКС

