
 
   

svatý 

Jan 
session 

 

 
 

od 17:00 farní zahrada 
u kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku 

       

Hudba 

MEYBE 
 http://bandzone.cz/meybe (fm) 

indierocková novinka místního hudebního nebe 
 

JABLKOŇ 
 www.jablkon.com (praha) 

hudba ze setkání Georga Friedricha Handela s pračlověkem 
 

BEATA BOCEK 
www.beatabocek.com (slezsko) 

emocionální šanson ve zvukomalebné polštině 
 

TRABAND 
www.traband.net (praha) 

dopravní prostředek s nímž jízda je hořkosladkým potěšením  
 
 

Vstupné: 150,- Kč, studenti 120,- Kč, rodina 2x120,- Kč 
Koná se za každého počasí – zahrada je při dešti zastřešena 

 
 

 
 

od 19:00 kostel  
sv. Jana Křtitele ve Frýdku 

 

DIVADLO 
na motivy knihy francouzského kněze Daniela Ange 

 

ZRANĚNÝ PASTÝŘ 
www.zranenypastyr.cz (brno) 

 

VEČER CHVAL 
www.vecerychval.cz 

večer plný písní a modliteb naváže na divadlo  
 

Vstup volný 
 

Připravuje sdružení Filip Neri a skupina Hrozen za podpory  
 Nadace OKD, Města Frýdek-Místek a farnosti Frýdek 

Festiválek je součástí projektu Svatojánské kulturní léto  
Festiválek je členem Aliance křesťanských festivalů 

skupina.hrozen@seznam.cz  www.skupinahrozen.cz 
  Info: 604163568 www.svatojanskavez.cz www.jansession.cz 
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