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Dni Skoczowa: Gwiazdy zza granicy!
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Tydzień po Staromiejskiej Wiośnie wielka plenerowa impreza odbędzie się w Skoczowie. Miasto zaprasza
na 44. Dni Skoczowa. Świętowanie zaplanowano w dniach 10-12 czerwca. W tym roku Skoczów proponuje
zabawę na Rynku z zagranicznymi gwiazdami. Główną atrakcją będzie występ najbardziej znanej serbskiej
orkiestry dętej Boban i Marko Marković Orchestra.
44. Dni Skoczowa rozpoczną się w piątek 10.06, o godz. 15.00 tradycyjnie - wystrzałem armatnim z salwą
muszkieterów Bractwa Strzelców Skoczowskich. Tuż po uroczystym otwarciu na scenie zagoszczą najmłodsi
wykonawcy, którzy zmagać się będą ze sobą w Szkolnej Bitwie na Talenty. Tuż po nich zaplanowano występ
zwycięzców skoczowskiego projektu Miejskiego Centrum Kultury - "Ich Troje". Następnie na scenie pojawią się
wokaliści cieszyńskiej grupy show TVP 2 „Bitwa na głosy”.O godz. 17.00 na Rynku będzie tanecznie, wystąpią
bowiem formacje tańca nowoczesnego: Eksperyment, Enigma, Free Jump, Merlin, Fuzja. Godzinę później gotyckie
brzmienie rocka zaprezentuje grupa Batalion d’Amour, której wokalistką jest Karolina Andrzejewska, uczestniczka
programu Bitwa na Głosy. Tuż po godz. 19.00 na Rynku obowiązkowo powinny stawić się przyszłe panny młode.
Zaplanowano bowiem pokaz mody ślubnej i ekologicznej, przygotowany przez uczennice Technikum Odzieżowego
Zespołu Szkół Zawodowych ze Skoczowa. O godz. 19.30 uczestnicy 44. Dni Skoczowa zobaczą występ Kabaretu
DNO. A tuż po 21.00 będzie można zobaczyć przedsmak niedzielnych atrakcji. Na scenie wokaliści zaśpiewają znane
przeboje. Piątkowe świętowanie zakończy projekcja archiwalnego ﬁlmu dokumentalnego z 1987r. „Zajechał wóz do
Skoczowa”.
W sobotę świętowanie na Rynku rozpocznie się o godz. 15.00 od występu skoczowian. Na scenie pojawią się
Polandia & Elvis, którzy rozpoczną bałkańsko-rockowo-folkową muzyczną ucztę. O godz. 17.00 na scenie pojawi się
zespół Berkut – który zaprezentuje polsko-ukraiński folk&rock. O godz. 19.00 zaplanowano występ gwiazdy
światowego formatu, tym samym gwiazdy 44. Dni Skoczowa – najsłynniejszej serbskiej orkiestry dętej Boban i
Marko Marković Orchestra – twórcy muzyki do ﬁlmów Emira Kusturicy: Underground, Arizona Dream... Po
niezwykłym występie na scenie pojawi się zespół Fireballs, który przeniesie uczestników imprezy w świat
amerykańskiego rock’n’roll lat 50’.
W niedzielę 12 czerwca na Rynku powinni pojawić się zarówno miłośnicy lokalnego folkloru, jak i wielkich gwiazd
kultury pop. Jednak początek ostatniego dnia święta Skoczowa rozpocznie turniej zabaw i gier dla dzieci „Z
uśmiechem przez świat”, którego początek zaplanowano na godz. 15.00. Przez cały dzień na przemian występować
będą zespoły regionalne: Senior, Wrzos, Try-Ton wraz z gwiazdorskimi akcentami.
W czasie Dni Skoczowa nie może też zabraknąć dodatkowych atrakcji. W piątek – pierwszy dzień święta miasta,
odbędą się Obchody XII Ogólnopolskich Dni Kultury, Ratownictwa i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
• 11.30 – wymarsz korowodu młodzieży szkolnej sprzed Zespołu Szkół nr 1 na Rynek
• 12.00 – występy konkursowe młodzieży szkolnej powiatu cieszyńskiego
• 15.00 animacje plenerowe z gigantycznymi bańkami mydlanymi
• 21.00 – happening młodzieży Piwnicy Rozmaitości
W sobotę zmierzą się śmiałkowie z najsłynniejszą ze skoczowskich konkurencji - Rzutem Beretem. 12. Mistrzostwa
Skoczowa w Rzucie Beretem zaplanowano w godzinach 9.00-12.00. We wszystkie dni święta miasta chętni będą się
mogli zmierzyć też z kolejną niecodzienną konkurencją. Skoczów będzie szukał najlepszego skoczka, który wskoczy
do trówły pod nadzorem Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych w Rabce – Zdroju.
Ponadto w sobotę o godz. 10.00 Piwnica Rozmaitości przedstawi plastyczny happening Some people, o tej samej
porze rozpoczną się IV Otwarte Mistrzostwa Skoczowa w Triatlonie i Duatlonie (Kryta Pływalnia „Delﬁn”, wały Wisły)

organizowane przez Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak” w Skoczowie.
O godz. 17.00 w Skate Parku rozpocznie się też Młodzieżowa Przestrzeń Koncertowa – koncerty zespołów
rockowych w Skate Parku (w razie niepogody impreza odbędzie się w Teatrze Elektrycznym).
W niedzielę o godz. 9.00 będzie można wziąć udział w turnieju tenisa stołowego dzieci i młodzieży o „Puchar
Burmistrza Skoczowa” ( w SP 1).
44. Dniom Skoczowa towarzyszyć będzie wystawa twórczości uczestników zajęć warsztatowych w MCK (galeria
ARTadres) oraz kulinarne prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Skoczów. Na Rynku czekać będzie też wiele
atrakcji dla całej rodziny.
Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL objął imprezę patronatem prasowym.
ZOBACZ PRZEDSMAK WYSTĘPU GWIAZDY 44.DNI SKOCZOWA
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