
Důležité adresy – informace

Pořadatel
Tänzelfestverein e.V. Kaufbeuren
Postfach 18 42 . 87578 Kaufbeuren

Kancelář Tänzelfestu
Spitaltor 5 . 87600 Kaufbeuren
Telefon: 08341 / 28 28 . Fax: 08341 / 10 11 78
info@taenzelfest.de . www.taenzelfest.de

Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V.
Kaiser-Max-Strasse 3a . 87600 Kaufbeuren
Telefon: 08341 / 43 78 50 . Fax: 08341 / 43 78 58

Otázky?
Víc na www.taenzelfest.de 

Tänzelfest
 v Kaufbeurenu

DĚJINY MĚSTA V PODÁNÍ

DĚTÍ

Nejstarší  historické 
dětské slavnosti v Bavorsku

Středověký život:
zábavy středověkého života v historickém centru, 
hudba, kočovníci, kaufbeurenské dobroty

Pestrý trh:
v historickém centru

Příjezd císaře Maximiliána:
před radnicí

Velký slavnostní historický průvod:
účastníci: 1650 dětí ve stylových dobových kostý-
mech, 24 hudebních skupin, 35 slavnostních povozů

Slavnosti na Tänzelfestplatz:
Slavnostní stan a zábavní park

Chlapecká kapela Tänzelfestu

Čím by byla slavnost bez hudby? V roce 1867 měl tehdejší „hu-

dební ředitel“ David Ignaz Walch šťastnou ruku, když k Tänzelfe-

stu přidal Chlapeckou kapelu Tänzelfestu. Mladí hudebníci v uni-

formách kaufbeurenské domobrany z roku 1850 Vás okouzlí nejen 

svým vzhledem, ale zvláště pak svou hudbou. Jejich nástroje zní ve 

všech koutech našeho města a nadšení jsou z nich jak místní, tak 

i naši hosté. Hlasitého potlesku se jim 

dostává jak u průvodu vlajkonošů při 

velkém slavnostním průvodu nebo 

u kaufbeurenské fanfáry „Zapfen-

streich“.  Naši kluci však nedělají svým 

posluchačům radost pouze na „Tän-

zelfestu“. Své publikum dokázali nad-

chnout již na mnoha vystoupeních 

doma i v zahraničí.

Zahájení

Už v úvodní den je v celém městě cítit radostnou náladu: zase 

je tu Tänzelfest. Slavnostní zahájení, na které jsou srdečně zváni 

všichni obyvatelé i hosté zdaleka i zblízka, pomáhají  dotvářet děti 

a mládež z různých zájmových skupin. Hrají na hudební nástroje, 

tancují, zpívají a samozřejmě divadlo je také na programu.

A protože je náš Tänzelfest veselá slavnost dětí, nese se i jeho 

zahájení v humorném duchu příštích slavnostních dnů. Když se 

na konci vystoupení na město snese soumrak a na nebi se objeví 

hvězdy malého ohňostroje, když jsou slavnosti ofi ciálně prohlášeny 

za otevřené, 

nastává pro oby-

vatele Kaufbeure-

nu a jejich hosty 

nejhezčí čas roku 

– Tänzelfest. Sla-

vnosti, po staletí  

přenášené v srdci 

z generace na ge-

neraci. gegründet 1867
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Dospělí an Středověké noci

Neslaví jen děti, zkrátka nepřijdou ani dospělí. Od roku 1990 láká 

návštěvníky ze široka daleka „život historického tábora“. V romanti-

ckých zadních dvorech a v zastrčených koutech našeho nádherné-

ho historického města při svitu pochodní a táborových ohňů Vás 

přeneseme do minulosti: žongléři a polykači ohně, rytíři a uroze-

né dámy, žebráci i pobu-

dové. Žijte a zažijte histo-

rii u různých kratochvílí 

a požitků pro tělo i duši. 

Nahlas či tiše, jak jen si 

budete přát.

Děti na trhu

„Děti sehrají historii svého města“ – ve velkých slavnostních histo-

rických průvodech v neděli a pondělí o Tänzelfestu a dopoledne při 

různorodých dětských aktivitách ve starém mĕstĕ kolem námĕstí 

Hafenmarkt, Salzmarkt a Obstmarkt. U stánků kovářů, 

koželuhů, barvířů a tkalců, zemědělců, řezníků a 

pekařů napodobují děti stará řemesla. Nechte se 

křikem našich trhovců zlákat ke koupi domácí mar-

melády, medu z Tänzelfestu nebo jiných dobrot a 

zažijte tak nadšení dětí z bezprostřední blízkosti. 

Ale pozor na Švédy, kteří táhnou našimi ulicemi 

a uprostřed města rozložili svůj tábor …

Slavnosti pro celou rodinu

Když chcete nahlédnout do kaufbeurenské duše, přijeďte v polovině 

července na Tänzelfest, kdy přes týden obyvatelé bývalého svo-

bodného říšského města žijí 1000-letou historií. Vidět naživo více 

než 1600 dětí  a jejich podání dějin města je  každoročně zážitkem 

pro domácí i pro hosty. V jedinečné atmosféře historického centra 

všichni cítí nadšení spoluúčinkujících 

dětí.  Jak jsou slavnosti opravdu staré, 

neví dnes přesně nikdo. Jisté ale je: jsou 

to nejstarší historické dětské slavnosti v 

Bavorsku. Hlavním tématem  je jedna 

z mnohých návštěv císaře Maximiliá-

na I. (1459 – 1519) v Kaufbeurenu. Zažijte 

sami, jak se svou skvostnou družinou 

prochází vyzdobenými  ulicemi  a před 

radnicí je pak slavnostně uvítán staro-

stou, městskou radou a představitely 

cechů. V následujícím slavnostním 

průvodu pak uvidíte 35 ozdobených 

povozů, přes 150 koní a 1650 dětí v do-

bových kostýmech a jejich podání  hi-

storie města od časů Karla Velikého až  

do doby biedermeieru.

Slavnostní náměstí  od roku 1960

Co by byl Tänzelfest bez poutě! Okouzluje přece svým pestře 

třpytivým a nádherně vonícím hemžením staré i mladé. O zá-

bavu a vzrušení se postarají četné atrakce, které se zde barevně 

a hlasitě otáčejí, převracejí a krouží. Stánky a zábavné podniky 

zaruči zábavu na pohodové procházce. Spolu s rodinou hostins-

kých Römersperger-Richtero-

vých přijíždějí na slavnost do 

našeho města na řece Wert-

achu již 40 let známé tváře, 

aby se postarali o tělesné bla-

ho návštěvníků Tänzelfestu. 

Jejich slavnostně vyzdobený 

stan je na našem náměstí Tän-

zelfestplatz středem pozor-

nosti a přitahuje návštěvníky svými 

vydatnými svačinami, zlatavým mo-

kem, říznou hudbou a nefalšovanou 

bavorskou atmosférou. A jako již 

každoročně se naše sdružení pro akce 

a zábavu postará o dobrou náladu 

všech návštěvníků slavnosti.


