
               
              
              
              
              
              
              
           Liptov bude aj v lete 2019 patriť deťom a rozpávkam. 

                                                                                    4.7.2019 – 6.7.2019 
 

Druhý ročník najväčšieho rodinného rozprávkového festivalu v prírode na Slovensku ponúkne vystúpenia  
piatich divadiel. Naprieč celou Jánskou dolinou bude pripravený bohatý sprievodný program plný zábavy, športu, 
známych osobností a pravej letnej, rodinnej pohody. 

Vstup na podujatie je bezplatný.        

Na festival zavíta 5 divadiel a každé z nich sa predstaví  svojimi rozprávkami (Divadelná formácia UŽ, 
Bábkové divadlo Lienka, Divadlo Žihadlo, Divadlo Portál, Divadlo z domčeka ) 

Hlavný pódiový program bude opäť v sobotu. 

Vystúpia obľúbená Sranda Banda, spevák Robo Papp zanôti pre dospelých aj pre deti, krv v žilách 
rozpumpuje bubnová šou Tambores. Na všetky deti sa teší Sníček HUGO z televízie RIK, ktorý si so sebou  
zoberie aj posilu snového vila MAX-a. Viete čo to je didgeridoo? Ide o domorodý dychový nástroj pôvodných 
obyvateľov Austrálie, ktorý sa odhaduje, že je dokonca najstarším hudobným nástrojom na svete.  
Je to taká austrálska fujara a práve tóny austrálskej fujary rozozvučí na Liptove po prvýkrát v histórii  
Ondřej Smeykal, český profesionálny hráč a priekopník hry na tomto nástroji v našich zemepisných šírkach. 

Počas celých troch dní sa na vás na festivale teší, okrem divadelných predstavení až piatich divadelných 
zoskupení,  klaun Adino, rozprávkový deduško Miro. Povoziť sa budete môcť na rozprávkovom vláčiku, chýbať 
nemôžu folklórne vystúpeniaani liptovskí pandúri, športovci a osobnosti, plieskanie bičom, tvorivé 
dielne, kopec kvalitnej zábavy, dobrého jedla aj mnoho iného… 

Liptovský Ján a Jánska dolina sa tešia na všetky deti na festivale ZA 7 HORAMi.  
Festival je orientovaný najmä na rodiny s deťmi vo veku 3 až 12 rokov a vstup na podujatie je BEZPLATNÝ. 
Preto neváhajte a objednávajte si ubytovanie na Liptove, aby vám neunikol ani jeden jediný deň programu. 
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