Jubilejní FEDO je za dveømi! Jaké bude?
Už za tøi týdny se Štìtí promìní v hlavní mìsto dechové hudby. Národní festival dechových
orchestrù oslaví hned dvì významná jubilea - 40 let trvání a zároveò už pìtadvacáté pokraèování,
protože od roku 1978 se akce konala každé dva roky.
Od pátku 18. do nedìle 20. èervna se na nìm pøedstaví ètrnáct našich i zahranièních orchestrù,
které doprovodí devìt mažoretkových souborù rùzných vìkových skupin. První øízné tóny žesù
zazní už v pátek 18. èervna v 17 hodin pøi prvním pøehlídkovém koncertu na Husovì námìstí. O
úvod se postará Mìstská dechová hudba Daruvar 1922 z Chorvatska, následovat budou vystoupení dalších pìti pøevážnì zahranièních kapel.
Do sobotního dopoledne probudí obyvatele Štìtí koncerty na Novém námìstí, v Bezruèových
sadech a v místní èásti Radouò. O pùl druhé odpoledne se lidé mohou tìšit na tradièní prùvod
orchestrù a mažoretek mìstem, aby pak o hodinu pozdìji byl festival slavnostnì prohlášen za
zahájený. Druhý pøehlídkový koncert na Husovì námìstí pøijde na øadu od 15 hodin a vystøídá se
pøi nìm devìt tuzemských orchestrù, vèetnì domácí Severoèeské harmonie. Atrakcí 2. dne bude
bezpochyby soutìž orchestrù "O nejlépe zahranou èeskou polku". Ve stejný èas, ale v areálu skateparku u Labe odstartuje neménì zajímavá èást letošního FEDa, pøi které si na své pøijdou pøedevším mladí. FERODO, èili festival rockových dechových orchestrù nabídne pìt atraktivních èeských kapel, diváci uslyší napø. Lauru a její tygry, nebo Sto zvíøat.
Tím ovšem druhý den FEDa rozhodnì nekonèí. V areálu vìžových domù zaène o pùl jedenácté
veèer pøehlídka mažoretkových souborù spojená se soutìží na pódiovou skladbu. Vrcholem veèera bude spoleèné vystoupení na skladbu Èeská muzika. Štìtí pak ozáøí slavnostní ohòostroj.
Nedìli coby poslední den festivalu zahájí v deset dopoledne koncerty orchestrù na tøech místech
mìsta, aby se pak odpoledne od pùl druhé postarali o závìreèné finále nejprve mažoretky a poté
silami spojenými v monstrkoncertu i samotní muzikanti. Ještì pøedtím se diváci dozví výsledky
zmínìných soutìží.
Štìtí bude po všechny tøi festivalové dny køižovat výletní vláèek. Vezme jen ty pasažéry, kteøí si
zakoupí „placku“ s logem FEDO. V pøedprodeji na novém informaèním centru bude už od 15. èervna jak menší rùžová za pìtikorunu pro dìti, tak i vìtší modrá za desetikorunu pro dospìlé. Bìhem
festivalu se bude prodávat i ve stánku IC pøímo na Husovì námìstí.

25. NÁRODNÍ FESTIVAL
DECHOVÝCH ORCHESTRÙ
ŠTÌTÍ 18. - 20. 6. 2010

Již od 15. èervna si mùžete v pøedprodeji v Informaèním centru mìsta
Štìtí zakoupit vstupenku v podobì odznaku.
Tento odznak bude zároveò sloužit jako vstupenka k okružní jízdì
vláèkem.
Jízdní øád vláèku najdete na www.fedo.cz

Program 25. roèníku Národního festivalu dechových orchestrù ve Štìtí FEDO 2010
18. – 20. èervna 2010
Pátek 18. 6. 2010

Pøehlídka mažoretkových souborù v pódiové skladbì ve 22.30 hod. v areálu vìžových
domù

1. pøehlídkový koncert v 16 hod. – Husovo námìstí
úèinkují: Mìstská dechová hudba Daruvar 1922
Harmonie St. Cecilia Oerle
Orkiestra Deta Chelminskiego Domu Kultury
Five Star Brass
Banda Madonna del Ponte
Krajanka
Vinaøinka

Chorvatsko
Nizozemí
Polsko
USA
Itálie

úèinkují: Daruvarske mažoretkinje
Taneèní skupina Srdíèko Kolín
Chlumecké mažoretky
Mažoretky Petra Studénka Jistebník
Taneèní skupina Cheb
Mažoretky SPgŠ a OA Most
Mažoretky Taneèní život
Mažoretky DDM Štìtí
Mažoretky KS Štìtí

Sobota 19. 6. 2010

Na závìr pøehlídka mažoretek ve spoleèné skladbì: „Èeská muzika“ a slavnostní ohòostroj

9.00 hod. Koncerty orchestrù na Novém námìstí, v Bezruèových sadech a Radouni
13.30 hod. Prùvod orchestrù a mažoretek mìstem
14.30 hod. Slavnostní zahájení FEDO na Novém námìstí, na závìr hrají spoleènì orchestry
skladbu Františka Kmocha „Muziky, muziky“, øídí S. Toèev

Nedìle 20. 6. 2010

2. pøehlídkový koncert v 15 hod. – Husovo námìstí
soutìž O nejlépe zahranou èeskou polku
úèinkují: Five Star Brass
DH Náchod
DO ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
DOM Roudnice nad Labem
Harmonie 1872 Kolín
MDO Cheb
ASH – DOM Jistebník
SH Štìtí
VDO Zlín
Vinaøinka

Koncert rockových dechových orchestrù FERODO 2010 v 15 hod.
v areálu skate park u Labe
úèinkují: Laura a její tygøi
B.U.R.A.N.A. Orchestr
Sto zvíøat
The Chancers
Funktomass

10 hod. koncerty orchestrù na Novém námìstí, v Bezruèových sadech a areálu vìžových
domù
13.30 hod. vystoupení mažoretkových skupin – Husovo námìstí
14.30 hod. MONSTRKONCERT – Husovo námìstí
Festivalové programy støídavì uvádìjí: Oldøich Burda a Tomáš Mikulský

