PROGRAM
Pátek 22. září 2017:

Neděle 24. září 2017:

Oficiální zahájení 63. okresního vinobraní v Retzu
Slavnostní zahájení tradičního vinobraní na náměstí za hudebního doprovodu
skupiny „Windmühlenecho Retz“
Rozlévání mladého vína „Heurigen“ 2017 ZDARMA
Zábavní park se spoustou atrakcí na hřišti, Jahnstraße
Degustace vín s dobrotami pro labužníky v historické radnici – Měšťanský
18:00h
sál, pořádá Vyšší odborná škola cestovního ruchu ruchu a zemské vinařství
„NÖ Landesweingut Retz“
Výstava v radnici – Irmgard Haider & přátelé,
18:30h
čtení: Elisabeth Schöffl-Pöll
výstava je otevřena v sobotu a neděli od 13 do 19 hodin
20:00h
Vinařský večírek v zámecké restauraci
Hudební vystoupení - Grand AcoustiX, náměstí
20:30h
Hudební vystoupení - Chameleon Groove (CZ), náměstí
22:00h
od 24:00h DJ Frank v koutku mladých na náměstí

Hudební přivítání na náměstí
9:30h
Polní mše na náměstí s městskou kapelou Stadtkapelle Retz
10:00h
od 11:00h Vinařský trh a ochutnávka letošních vín na náměstí
Zábavní park se spoustou atrakcí, Jahnstraße – vstup zdarma
Dopolední ochutnávka vín s doprovodem kapely Marktmusikkapelle
11:00h
Wallern z Horního Rakouska, náměstí
Dopolední ochutnávka vín s hudebním doprovodem „Goassbeitlbuam“ u
11:00h
větrného mlýna
Vystoupení
12:15h
Folklórní spolek Rosenburg-Mold
Folklórní spolek Wachauer Trachten- u. Heimatverein Krems-Stein
Folklórní spolek Schuhplattlergruppe Martinsberg
Slavnostní příchod čestných hostů s Městskou kapelou Retz a
13:30h
Marktmusikkapelle Wallern a Walser Schützen, zahájení provozu kašen,
ze kterých teče víno
14:00h
Slavnostní projev: ministr Mag. Wolfgang Sobotka
Vinařský průvod, motto: "Oživení starých spojení"
14:00h
Vystoupení tanečního souboru Schuhplattlergruppe Martinsberg
16:00h
"Die Wilden Kaiser" – hudební skupina zahraje na náměstí
17:30h
Závěrečný obří ohňostroj k zakončení 63. vinobraní
19:30h

18:00h

Sobota 23. září 2017:
od 10.00h Vinařský trh a ochutnávka letošních vín na náměstí
Vinařské stezky se setkávají se sýrovými stezkami (víno & sýr)
hudební doprovod Quintonia Brass na náměstí
Dopolední ochutnávka s hudbou VoixBRASS, náměstí
11:30h
13:00h
Přehlídka historických traktorů, Traktorfreunde Kleinhöflein, náměstí
„Weinviertler Fiata-Musi“ zahraje na náměstí
13:00h
od 14:00h Zábavní park se spoustou atrakcí na hřišti, Jahnstraße – vstup zdarma
od 14:00h Sportovní odpoledne na hřišti Retz
14:00h
Mistrovský zápas SC Retz do 23 let – SV Gaflenz
16:00h
Mistrovský zápas 1. NÖN Regionální liga: SC Retz - Gaflenz
od 14:00h Rodinné odpoledne – motto „V kroji na slavnost“:
Dětský svět Dolní Rakousko: skákací hrad, karnevalové líčení pro děti,
Merlinův dětský svět (Excalibur City) - program na náměstí
Lidová hudba "Bruchhäusl Tanzlmusi" (Bavorsko), náměstí
14:00h
Módní přehlídka krojů v podání dolnorakouské expertky Elfi Maisetschläger
16:00h
z města Weitra, hlavní pódium na náměstí
O zábavu se stará kapela „Goassbeitlbuam“
16:00h
"Chléb a víno", bůh vína „Bakchus“ nalévá zdarma veltlínské zelené
16:45h
„Weinviertel DAC – pravděpodobně nejpepřovitější víno z oblasti Weinviertel“
(do 17:15 h)
Šlapání hroznů v dřevěné kádi s cenou pro vítěze, náměstí
17:30h
Hudební vystoupení - "BAFF - heavy blosmurl", náměstí
18:30h
Hudební vystoupení - "XDREAM", náměstí
21:00h
od 24:00h DJ Frank v koutku mladých na hlavním náměstí

Vstupné: pátek zdarma, sobota: € 5,00, neděle: € 5,00
Kombinovaná vstupenka na všechny dny: € 9,Děti do 13,99 let mají vstup zdarma. Změna programu vyhrazena.
www.retzer-weinlesefest.at

Další atrakce:
• Nepřetržité prohlídky zážitkového sklepa v Retzu – největší rakouský
historický vinný sklep, vstup z ulice Znaimerstraße
• Prohlídky: větrný mlýn: Retzer Windmühle, Městské muzeum Retz,
muzeum jízdních kol:„’s Fahrradl im Schloss“, radniční věž
• zábavní park na starém hřišti
Dýňové slavnosti Retzer Land 2017 www.kuerbisfest.at
27. - 28.10. Unterretzbach
28. 10. Zellerndorf, sklepní ulička Maulavern
Advent „drüber & drunter“, Retz, 8. -10. prosince 2017, www.advent-in-retz.at
Vinařské dny v Retzu 31. května – 10.června 2018
In Velo Veritas – závod klasických kol 9. – 10. června 2018
64. Vinobraní v Retzu 28. – 30. 9. 2018
Stadtgemeinde Retz
A-2070 Retz, Hauptplatz 30
tel. (+43) 2942 / 2223-0; fax: kl. 11
e-mail: office@stadtgemeinde-retz.at
www.retzer-weinlesefest.at

Tourismusverein Retz
A-2070 Retz, Hauptplatz 30
tel./fax: (+43) 2942 / 2700
e-mail: tourismus@retz.at
www.weinstadt-retz.at

