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11 czerwca, start: 12.30
Boisko przy ulicy Sportowej 7 w Dobrej Wstęp wolny

12.30 – 12.45  Korowód Królowej Róż.

12.45 – 12.55   Oficjalne otwarcie „Festiwalu Róż” przez Panią Wójt Gminy Dobra 
 oraz Pana Burmistrza Gminy Blankensee, powitanie gości.

12.55 – 13.20  Występy artystyczne dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.

13.20 – 13.40  Pokazy i warsztaty Agaty Fornalskiej Stajnia Pilchowo:
 Dlaczego konie noszą podkowy?”,
 Kadryl na koniach.

13.40 - 14.10  Koncert zespołu „Srebrzyści Akordeoniści”.

14.10– 14.40  Pokazy florystyczne dr Piotra Salachny i słuchaczy studiów podyplomowych
 „Florystyka” ZUT.

14.40 – 15.00  Występy artystyczne dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach.

15.00 – 15.15  Występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkół w Dołujach.

15.15 – 15.45  Pokazy florystyczne dr Piotra Salachny i słuchaczy studiów podyplomowych
 „Florystyka” ZUT.

15.45 – 16.15  Wybór Królowej Róż i Różanej Królewny.

16.15 - 16.35   Koncert Anny Michalskiej-Przybysz.

16.35 – 17.00  Występy artystyczne dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej.

17.00 – 17.15  Korowód Królowej Róż.

17.15 - 17.25  Pokazy Fly Pole Dance Studio.

17.25 – 17.55  Saksofonowy koncert Krzysztofa Kalki.

17.55 – 18.15  Występy artystyczne dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie.

18.15 – 19.00  Koncert Ewy Gielnik, Krzysztofa Sosnowskiego i Waldemara Zielińskiego.

19.00           Oficjalne zakończenie „Festiwalu Róż” przez Panią Wójt Gminy Dobra 
 i Pana Burmistrza Gminy Blankensee.

12.30 – 19.00  wyrobu ekologicznych słodyczy – „Twórcza cytrynka”

13.30 – 14.30 florystyczne – pudełka i florystyczne pakowanie prezentów, 
 florystyczne – kompozycje kwiatowe w naczyniu, 
 rękodzielnicze – kwiatowe broszki, 
 rękodzielnicze dla dzieci- malowania na jedwabiu,
 rękodzielnicze - biżuteria z t-shirtów z recyklingu,
 ogrodnicze dla dzieci– „Puszeczka dla kwiateczka”,
 decoupage – ozdobne pudełka,
 metaloplastyczne – nausznice,
 florystyczne dla dzieci – wianuszki,
 rękodzielnicze dla dzieci – różane kartki okolicznościowe.

15.00 – 16.00  florystyczne dla dzieci – pudełka i florystyczne pakowanie prezentów,                        
 florystyczne – kwiatowe torciki, 
 rękodzielnicze dla dzieci – kwiatowe broszki,
 rękodzielnicze - malowania na jedwabiu, 
 rękodzielnicze dla dzieci - wiatraki i wiatraczki w kształcie kwiatów,
 ogrodnicze – ogrodowe lampiony,   
 rękodzielnicze dla dzieci – koralikowa biżuteria, 
 metaloplastyczne dla dzieci, 
 florystyczne dla dzieci– kwiatowe opaski,
 rękodzielnicze – różane kartki okolicznościowe.                        

16.30 – 17.30  florystyczne – pudełka i florystyczne pakowanie prezentów, 
 florystyczne dla dzieci – fascynatory, 
 rękodzielnicze – kwiatowe broszki,
 rękodzielnicze - malowania na jedwabiu, 
 rękodzielnicze - biżuteria z dzianiny,
 ogrodnicze dla dzieci– ogrodowe lampiony,   
 rękodzielnicze – koralikowa biżuteria, 
 metaloplastyczne – nausznice, 
 florystyczne dla dzieci – kwiatowe ozdoby,
 rękodzielnicze – różane kartki okolicznościowe.                      

PROGRAM: Warsztaty:

12.30 – 19.00  - wystawa florystyczna, 
- aranżacje ogrodowe,
- wystawy malarskie, 
 - wystawa fotograficzna, 
- przejażdżki na koniach i kucykach,
- dmuchany plac zabaw dla dzieci,

- promocja książki „Dobra i okolice” Andrzeja Łazowskiego,
- kiermasz ogrodniczy,
- kiermasz rękodzieła,
- kiermasz ekologicznych wyrobów,
- ciasteczko festiwalowe,
- kuchnia regionalna.

Wydarzenia towarzyszące:
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