
 
   

svatý 

Jan 
session 

 
na farní zahradě u kostela 

sv. Jana Křtitele ve Frýdku 
 

 
       

 

TRABAND 
www.traband.net  (praha) 

klidná i divoká hudební projížďka oblíbeným vozítkem 
 

Vstupné pátek + sobota: dospělí 150,- studenti 100,- děti 50,- 
 

 

HROZEN  
www.skupinahrozen.cz (fm) 

lahodné i svíravé radioneaktivní tóny 
 

SIMONA MARTAUSOVÁ 
& KEB.UP BAND www.simonamartausova.sk (sk) 

vtipné, silné i elegantní písně ženské duše 
 

MEYBE 
www.bandzone.cz/meybe (fm) 

svěží chytlavá rockpopová veselost 

 

Vstupné sobota: dospělí 70,- studenti 50,- děti 30,-  
 

 
 

VEČER CHVAL  
EFRÉM + ZACHEUSZ 

chvály a uctívání neboli worship v češtině i polštině 
   

Vstup volný 
 

www.jobovazvest.cz  JOBOVA ZVĚST  
po celou dobu festiválku ke shlédnutí výstava 

fotografií Jana Šibíka s texty z biblické knihy Job  
 

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

Festiválek je členem Aliance křesťanských festivalů 
skupina.hrozen@seznam.cz  www.skupinahrozen.cz 

Inf:604163568 www.svatojanskavez.cz www.jansession.cz 
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pátek 13. 9. 2013 - 20:00 

sobota 14. 9. 2013 - 18:00 

neděle 15. 9. 2013 - 19:00 

http://www.traband.net/
http://www.skupinahrozen.cz/
http://www.simonamartausova.sk/
http://www.bandzone.cz/meybe
http://www.jobovazvest.cz/
mailto:skupina.hrozen@seznam.cz
http://www.skupinahrozen.cz/
http://www.svatojanskavez.cz/
http://www.jansession.cz/
http://www.traband.net/
http://www.skupinahrozen.cz/
http://www.simonamartausova.sk/
http://www.bandzone.cz/meybe
http://www.jobovazvest.cz/
mailto:skupina.hrozen@seznam.cz
http://www.skupinahrozen.cz/
http://www.svatojanskavez.cz/
http://www.jansession.cz/

