line-up
1.

HLAVNÁ
ZÓNA
Areál Barónové a okolie

2.

FUN
ZÓNA

Kaštieľsky a Malý park

PLANETÁRIUM
Malý park

ATRAKCIE
Malý park

3.

FARM FEST
Námestie Sv. Trojice

Kostol sv. Štefana
4.

16.00 Nevädza – ženský spevácky zbor 16.30 Meisi – mažoretky
17.00 Devils – tanečná skupina 17.30 Stupavjan – spevácka skupina,
DFS Stupavjánek – detský folklórny súbor, Arabeska
– baletky 18.30 Slávnostné otvorenie Dní zelá, príhovor
primátora Stupavy a hostí 19.00

Adiss, Šorty

nedel’a

6. 10. 2018

Hlavná zóna otvorená od 8.00 do 22.00 hod.

Hlavná zóna otvorená od 8.00 do 24.00 hod.

13.00 Leváranek – folklórny súbor 14.00 Veselá muzika
– ľudová hudba 16.30 Ekonóm – folklórny súbor

13:30 SZUŠ Art Pegas, vystúpenia žiakov a učiteľov 15.00
DORA – Folklór & Rock 16.30 Barbora Botošová Band

18.00

18.00

Jadranka 20.30 Funkiez

Polemic

Fun zóna otvorená od 10.00 do 19.00 hod.

Veľký nafukovací svet, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky, mini ZOO

Lúčnica

Fun zóna otvorená od 10.00 do 19.00 hod.

Veľký nafukovací svet, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky, mini ZOO

11.00 Stupavjánek+Stupavjan 12.30 Kúzelník Peter Šesták

ESCAPE ROOM – TAJOMSTVO VÍNNEJ PIVNICE
Aj tento rok prinesie KOCR Turizmus regiónu Bratislava Farm Fest zónu na Dni
zelá! Okrem ochutnávky kvalitných lokálnych produktov si budete môcť zahrať aj
adrenalínovú hru a fenomén tejto doby - escape room. Tá naša, unikátna, Tajomstvo
vínnej pivnice sa postará o nezabudnuteľný zážitok s vinárskou tematikou.

Party Beat 19.30 Stupavjánek

20.00
21.10 ohňostroj
22.00
VEĽKÉ KAPUSTOVÉ PREKVAPENIE POČAS CELÉHO PODUJATIA DNI ZELÁ 2018 OD STAVEBNÍN KRAJN

MAJSELF 22.00 Aragon

Prvé mobilné planetárium na Slovensku
ponúka sférické premietanie na planetárnej kupole.
Hravou a zábavnou formou ponúkneme návštevníkom vzdelanie
v oblasti astronómie a prírodných vied. Kapacita planetária je obmedzená. Lístky na premietanie zakúpite priamo na mieste
vo FUN ZÓNE pri pódiu.
Vstupné pre jednu osobu 4 eurá.

7. 10. 2018

14.00 Meisi 15.00
17.50

11.00 MIA 12.30

Baby band 16.20 Portella 17.00 Devils

14.30 Divadlo

Plexo 19.00 Smola a Hrušky

17.00

12.00 – Pôvod života 12.30 – Neuveriteľný vesmír 13.00 – Ako putoval Mesiac na návštevu za
Slnkom 13.30 – Život stromov 14.00 – So zvieratkami o vesmíre 14.30 – Pôvod života 15.00 –
Neuveriteľný vesmír 15.30 – NanoKam 16.00 – Pôvod života 16.30 – So zvieratkami o vesmíre

Paci Pac 13.30 Jumping

pod hríbikom 16.00 Bike Trial

Živé Kvety 18.00 Ursus

SPRIEVODNÉ PODUJATIA FUN ZÓNA:
Lodičky, jazda na ťave, sokoliari, veľký nafukovací svet,
maľovanie na tvár a iné atrakcie...

KOŠIKÁRSKA DIELŇA POD PLATANOM – ukážky tradičného remesla, MAKOVICE – kreatívne dielničky pre malých aj veľkých
PROPAGAČNÁ VÝSTAVA DROBNOCHOVATEĽOV – ZO Slovenský zväz chovateľov Stupava, výstava holubov, králikov, exotického vtáctva a mnoho ďalšieho...
FARM FEST zóna otvorená v sobotu a v nedeľu od 12.00 do 20.00 hod. Kultúrno-spoločenské podujatie, ktorého cieľom je priblížiť a zviditeľniť tradičné remeselné,
gastronomické a produktové špecifiká Bratislavského regiónu a jeho okolia. FAUNOVA ZÁHRADA – hra na hang drum, nineru a slovenské tradičné píšťalky s fujarkou.
NOVINKA – ESCAPE ROOM Tajomstvo vínnej pivnice, vstup do escape room si objednáte priamo na mieste.
Prehliadky kostola sv. Štefana a panského oratória, vstupy sobota od 10.00 do 13.00 hod., od 14.00 do 17.00 hod., nedeľa od 16.00 do 19.00 hod. s lektorským výkladom.
Vstup každú celú hodinu, posledný vstup je hodinu pred koncom otváracích hodín, Nedeľa o 10.45 Slávnostná sv. omša s poďakovaním za tohtoročnú úrodu vo farskom kostole.

REMESELNÝ
JARMOK

Jarmok otvorený od 8.00 do 20.00 hod. Predaj tradičných a remeselných
produktov, hand made výrobkov, šperkov, pochutín, výstava úrody,
zeleninový trh, predaj kyslej kapusty, občerstvenie.
Stanovisko sanitky – parkovisko na Mlynskej ulic.
MY VARÍME ZE ZELÁ, príďte ochutnať pestré regionálne kapustové špeciality

Jarmok otvorený od 8.00 do 20.00 hod. Predaj tradičných a remeselných
produktov, hand made výrobkov, šperkov, pochutín,
výstava úrody, zeleninový trh, predaj kyslej kapusty, občerstvenie.
Stanovisko sanitky – parkovisko na Mlynskej ulici.
MY VARÍME ZE ZELÁ, príďte ochutnať pestré regionálne kapustové špeciality

KULTÚRNY DOM

Výstavná sála otvorená od 17.00 do 20.00 hod. Výstava ArtKlubu o.z. arte.via,
vernisáž o 17.00 vo výstavnej sále KD, vernisáž výstavy o 18.00 v malej sále
KD, hand made výrobky od miestnych umelcov. prvá pomoc

Kultúrny dom otvorený od 10.00 do 19.00 hod. BURZA KNÍH – veľká sála KD,
výstava ArtKlubu o.z. arte.via vo výstavnej sále KD, výstava výrobkov v malej sále
KD a hand made výrobkov od miestnych umelcov. prvá pomoc

Kultúrny dom otvorený od 10.00 do 19.00 hod. BURZA KNÍH – veľká sála KD,
výstava ArtKlubu o.z. arte.via vo výstavnej sále KD, výstava výrobkov v malej sále
KD a hand made výrobkov od miestnych umelcov. prvá pomoc

Agátová ulica

6.

Hlavná zóna otvorená od 12.00 do 24.00 hod.

20.30

sobota

5. 10. 2018

Jarmok otvorený od 12.00 do 20.00 hod. Predaj tradičných a remeselných
produktov, hand made výrobkov, šperkov, pochutín,
výstava úrody, zeleninový trh, predaj kyslej kapusty, občerstvenie.
Stanovisko sanitky – parkovisko na Mlynskej ulici
MY VARÍME ZE ZELÁ, príďte ochutnať pestré regionálne kapustové špeciality

Mlynská ulica, areál KD

5.

piatok

Otvorené od 8.00 do18.00 hod. Súkromné múzeum A. Stankovského, Hviezdoslavova 39, Stupava-Mást, predaj rezanej a kyslej kapusty, ukážky spracovania
kapusty, tlačenie kapusty do súdkov, predaj kapustnice a kapustových výrobkov,
občerstvenie, opekanie s deťmi na otvorenom ohni, hudobná produkcia Dj Laci

TRADIČNÁ ZÓNA
Areál Obecného domu v Máste

7. KORZO HLAVNÁ
Hlavná ulica

8. STUPAVAR ZÓNA
Cementárenská ulica

PIVOVAR STUPAVAR štipka punku, moderný dizajn a chytľavý merch...
toto všetko a viac vám ponúka lokálny pivovar Stupavar.

AGROSERVIS

Otvorené od 9.00 do 18.00 hod. Predajná výstava chryzantém, sirôtok
a trvaliek, dušičkových a jesenných aranžmánov kvetín.

Hlavní partneri

Hviezdoslavova ulica

Partneri

9.

PIVÁREŇ KOMUNAL KLUB ponúka pivo z miestneho pivovaru Stupavar, studené jedlá, free wifi, detské drevené ihrisko, so 20.00 hod. DJ Babika I ART BISTRO jedinečné miesto v srdci Stupavy je spojením umenia, handmade tvorby, ateliéru, dobrej kávy,
dezertov a iných dobrôt I VINOTÉKA VINOPI miestna vinotéka ponúka vyberanú ponuku domácich sudových ako aj fľaškových svetových vín I HAKI KEBAP originálna turecká reštaurácia I A mnoho ďalších predajcov na korze medzi HLAVNOU a FUN zónou.
BREWING PUNK od 18.00 do 22.00 hod. The Cellmates, Ravenhill, počas celého
dňa bude hrať DJ Šony Prehliadky pivovaru Stupavar od 13.00 do 18.00 hod.
Otvorené od 7.30 do 12.00 hod. Predajná výstava chryzantém, sirôtok
a trvaliek, dušičkových a jesenných aranžmánov kvetín.

NA VŠETKY PODUJATIA JE VSTUP VOĽNÝ. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA PODUJATIE RUŠÍ

