Program akce setkání absolventů českobrodského gymnázia – prostorový a časový scénář - sobota 4. října 2014

Výročí, která připadají na školní rok 2014 - 2015:

Místnost

Aktivita

1

Zpracování, tisk a prodej fotografií

2

Místnost pro pamětníky
Projekce filmu k 50. výročí založení školy

3

Místnost pro pamětníky

výroba a prodej propagačních předmětů

4

Mímo provoz

5

Slavnostní otevření nové chemické laboratoře

tělocvična

Výstava tabel – částečně doplněno

Prostor u kašny

Prezence, almanachy, poplatky, bonusy, tiskoviny

Zahrada

Občerstvení , kavárenská úprava, Hudební produkce, Fotografování

Školní dvůr

Stánky s občertvením, stánky s propagačními předměty a tričky

schodiště
chodba 1. patro
11
12

Vernisáž v Galerii "Na Schodech"
Soutěžní fotografie
Nově vybavená počítačová učebna z prostředků EU
Projekce aktivit tříd a školy

13

Projekce historických fotografií

14

Hudební vystoupení, výstava

15

Občerstvení

16

Místnost pro bývalé profesory + VIP návštěvníky

21

Projekce nově objevených digitalizovaných filmů I.

22

Projekce nově objevených digitalizovaných filmů II.

27
SCHODIŠTĚ

25

Projekce filmu ze setkání absolventů v roce 2012 školy

27

Vstup na věž

14

21

15
13

12

11

Kanceláře, sborovna

ZAHRADA

TĚLOCVIČNA
TABLA
SCHODIŠTĚ

PŘÍZEMÍ
5

4

3

2

1

VSTUPNÍ
SCHODIŠTĚ

Čas:

Oficiální program :

12.00

Otevření všech prostor gymnázia - prezence v prostoru u
školní kašny

13.00
13.15

14.00
14.30

Verze ze dne 4.9.2014

22

SCHODIŠTĚ

Projekce filmů o aktivitách školy a tříd

Změna programu vyhrazena. Zcela jistě dojde k časovým posunům. Pravděpodobné jsou změny
lokalit akcí. Spíše budou akce (např.výstavy) přibývat.
Konečná verze časového a prostorové scénáře programu setkání bude vydávána při prezenci v
sobotu 4.10.2014.

23

16

13.30
28

24

1. PATRO

Projekce nově objevených digitalizovaných filmů IIi.

25

70 let od

28

2. PATRO

Projekce filmu k 75. výročí

chodba

23

95.výročí založení českobrodského gymnázia
90 let od slavnostního otevření budovy českobrodského gymnázia,
podepsaní smlouvy, kterou kapitulovaly zbytky nacistických vojsk ve Středních Čechách

15.30
16.30
17.00
18.00

Slavnostní zahájení - pódium - školní zahrada (předpoklad přítomnost p.hejtmana Středočeského kraje + další VIP ) pódium
Školní pěvecký sbor - Gaudeamus Igitur
Slavnostní otevření nové chemické laboratoře vybavené
sponzorsky darem v hodnotě 620.000,-Kč od absolventa školy
ing.T.Němce
Na Schodech - - operní pěvec Ondřej Socha, Pavlína
Hybešová, zpěv, Rudolf Kvíz, přednes - prostor chodby
1.patra
Hudební program našich studentů – studentské kapely
současné i z nedávné minulosti
Hudební vystoupení bývalé studentky školy - šansoniérka
Eliška Sýkorová
Hudební vystoupení bývalého studenta školy - nejlepšího
rappera ČR - Martina Hůly
Koncert JazzBandu ZUŠ (studenti gymnázia)
Ukončení akce

Účastnický poplatek 100,-Kč - zahrnuje vstupné + 1 výtisk
Almanachu + pozornost s logem školy.
Ti, kteří se stihnou registrovat do 20.9.2014 získají
ještě bonusový dárek.
Věžičku opravujeme, aby byl výstup (za 20,-Kč) méně
náročný.

Ve

stáncích prodáváme trička s logem školy v bílé a modré
variantě.

Jednotlivé akce se nesmí navzájem rušit.

Těšíme se na vás.

