TISKOVÁ ZPRÁVA
BRNO LETOS OSLAVÍ DEN ZEMĚ NA HRADĚ VEVEŘÍ
Brno, 3. dubna 2014
Tradiční oslava Dne Země se letos bude konat po pěti letech opět na hradě Veveří. Jako každý
rok nabídne zajímavý program pro celou rodinu – hry a zábavné soutěže pro děti, tvořivé dílny,
workshopy a doprovodný kulturní program. Oslava se bude konat 26. dubna a ponese v duchu
tématu Vyrobeno za humny.
Letošní ročník oslav Dne Země, který opět po letech proběhne na hradě Veveří, bude věnován
tématu potravin a výrobků pocházejících z našeho regionu a ponese podtitul Vyrobeno za
humny. Do přípravy programu se kromě školského zařízení Lipka zapojí téměř třicet brněnských
organizací, které si připraví něco pro děti i pro dospělé. „Letos bude program Dne Země skutečně
bohatý. Kromě aktivit a soutěží pro děti, které budou propojeny do jedné velké hry, se návštěvníci
mohou těšit například na několik workshopů, které je naučí pěstovat vlastní plodiny na balkoně či
využívat různé, i netradiční, rostliny v kuchyni. Ti zručnější se mohou zastavit u některé z tvořivých
dílen a vyrobit si například drátěné šperk či větrník anebo si namalovat kamínek,“ přibližuje
program letošního ročníku Kateřina Vítková z Lipky.
Kromě informací, her a aktivit nabídne akce také ochutnávky a prodej regionálních produktů
přímo od místních farmářů a zemědělců. Nebude chybět ani kulturní doprovodný program –
divadlo pro děti, taneční vystoupení a koncerty. Vystoupí například kapely Japka a Kupodivu,
představí se divadelní soubor Komedianti na káře a divadlo fyziky ÚDiF či tanečníci ze skupiny
Coracao de Capoeira. Celý kulturní program bude v 15.30 hod. završen koncertem kapely
Žamboši.
Školské zařízení Lipka je již tradičním pořadatelem oslav Dne Země v Brně, poslední ročníky, které
se konaly v parku pod hradem Špilberkem, navštívily až čtyři tisíce lidí. V letošním roce očekávají
organizátoři podobnou účast. Den Země se letos vrací na půdu hradu Veveří, který nabídne nejen
působivé prostory, ale také umožní přesunout část programu i do interiéru. Návštěvníci navíc
budou moci strávit den v přírodním prostředí a spojit návštěvu akce s výletem či plavbou
parníkem.
Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Mediálními partnery jsou Český
rozhlas Brno, Brněnský deník, Rádio R a Rengl.
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