
2012
TVOŘÍME  DUŠÍ ..

Spolkový dům - Jablonec nad Nisou

hlavní sál

vstupní foyér 

chodby centra

Orientační program:
  
                        
                                       

1. prosince 2012

10.00 hod - Slavnostní zahájení 
                   ADVENTNÍHO SETKÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

                   A/ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH DĚL
                    -   v průběhu celého dne se uskuteční prezentační výstava
                        výtvarných prací - prostory Spolkového domu
                    -   celodenní prodej výrobků chráněných dílen handicapovaných
                         tvůrců
                    B/ KULTURNÍ PŘEHLÍDKY
                    -   hlavní sál Spolkového domu              
10.15 hod - TRIOKLAUN - Vladimíra Sanvito + Aicha violoncello + Adéla - přednes  
10.30 hod - pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ speciální Jablonec nad Nisou 
10.40 hod - Country tanec  - ” Maxi dance” - Centrum denních služeb Jablonec n.N.
10.45 hod - 

10.45 hod - 

10.55 hod - 
11.00 hod - 
11.20 hod - 
11.30 hod - Taneční vystoupí děti z kroužku pro zdravotně postižené 
                    pod vedením Alenky Francové
11.35 hod - Hudební vystoupení hry na kytaru pod vedením   
 

  

                                        

 

 

DDM Vikýř - hudební vystoupení na flétny 
                   - pod vedením Jaroslavy Očenáškové

Školní družina Desná „ Aerobik s pompony „  
                    - taneční vystoupení pod vedením Moniky Cermanové

DDM Vikýř - hudební vystoupení na klávesy - pod vedením Stanislavy Příhonské
SK Sluníčko Tanvald - gymnastické vystoupení pod vedením Zdeny Synovcové 
DDM Vikýř - kytarové vystoupení pod vedením L. Stejskalové a B. Formanové

L. Stejskalové a B. Formanové

16.20 hod - UKONČENÍ ODPOLEDNÍHO PROGRAMU  

12.00 hod - UKONČENÍ DOPOLEDNÍHO PROGRAMU

                               
                     

14.00 hod - Adventní koncert u JIZERSKÉHO BETLÉMA v kostele Dr. Farského
                   vystoupí:      
                   

od 12.00 - 13.45 hod 
- prohlídky prezentační výstavy jabloneckého regionu 
  a prodejních expozic chráněných dílen

15.30 hod - ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO KULTURNÍHO  PROGRAMU
                    v hlavním sále Spolkového domu
15.35 hod -  DDM Vikýř - TANEC STREET DANCE  - pod vedením L.Řezníčkové
15.50 hod -  Pěvecké vystoupení dětí DD z Jablonce nad Nisou  
16.05 hod - Taneční vystoupení - děti z Dětského domova Jablonec nad Nisou  
16.10 hod -  ALENA PLÁTKOVÁ - hudební vystoupení - KOLEDY

16.30 hod - společenské setkání s významnými hosty kulturního setkání  

             
            
         RADEK ŽALUD absolvent Konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postižené,
                                    držitel řady hudebních ocenění
                                    klavírní doprovod Alena Karpjuková
          ZPĚVANDULE, TEREZA JUNKOVÁSBOREČEK MŠ POD PEŘINKOU, 


