
    XI  Festiwal 
MIVENA Etno-Kabaret 

RADOŚCI WOLNOŚCI

         PROGRAM MINUTOWY

Po udanych 13 Festiwalach Chleba i 10 przeglądach ludowych kabaretów
przyszedł  czas  na  ich  kolejną  edycję  z  głównym  przesłaniem  RADOŚCI
WOLNOŚCI,  czyli  jak  polska  wieś  walczyła  o  niepodległy  byt  narodu  i  jak
korzystała z wolności.  Nie tylko z należnym ojczyźnie patriotyzmem, ale też z
ironią i humorem w każdym okresie stuletniej historii..  Wszystko w celu promocji
wiejskiego humoru, propagowania sztuki ludowej, integracji wsi z miastem, więzi regionów
kraju i pokoleń Polaków, a także promocji Ziemi Mińskiej.

W sobotę 14 kwietnia planujemy...
11.00 – powitanie gości, sponsorów i przyjaciół dobrego humoru 
11.15- 16.30– prezentacja 15-minutowych programów przez 18 zespołów 
kabaretowych  z rożnych etnoregionów Polski.

11.15  PRZEŁOMIAKI
11.30 POD RÓŻĄ
11.45 SREBRZANIE  
12.00  MŁODZI I Z DUCHEM
12.15 IWOWIANKI
12.30 MISTOWIANKI
12.45 RZAKCIANKI
13.00 GWIZDALANKI
13.15 KURPIE Z JEDNOROŻCA

14.00 RETRO BAND
14.15 WRZOSOWIANIE
14.30 WISIENKI
14.45 FURMANI
15.00 WSPOMNIENIE
15.15 ETNO-LELIS
15.30 EKO-KABARET URLE
15.45 ŚWIĘTOKRZYSKIE JODŁY
16.00 KURPIE OD MYSZYŃC

13.30 CZAS NA RELAKS...

16.30 – mała biesiada taneczna 
17.15 – konkurs  z kartki – UŻYWKI WOLNOŚCI
18. 00 – gala kabaretowa czyli wręczenie dyplomów i nagród wszystkim  
zespołom i  laureatom 
18.30 – wybór i nagrodzenie ETNO-PSOTY 2018 –  tytułu honorującego 
najlepszych   aktorów kabaretowych
18.45 – scena wolna, czyli duża biesiada taneczna z udziałem  
zaproszonych kapel  i zespołów

ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY

- J. Zbigniew Piątkowski
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