Adventní období v Dačicích a na Dačicku
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2. prosince - Zvonkový průvod, zahájení adventního období
__________________________________________________
• 2. prosince - Kouzlo krajky - vánoční výstava v městském
muzeu a galerii potrvá do 30. 12. 2012. Otevřeno út-pá 9-12,
13-16 hod. a neděle a svátky 25. a 26. 12. od 13 do 16 hod.
www.muzeumdacice.cz
__________________________________________________
• 8. prosince - Mikuláš pod parou. Železnice plná páry přináší
mikulášský program: Jízdu na parním vláčku pro děti i dospělé
s mikulášskou nadílkou. K vidění je úzkorozchodná železnice,
výstava stabilních motorů a dalších drážních předmětů, prodej
keramiky z chráněných dílen NAZARET. Od 10 hod. do setmění.
Antonínská 75, Dačice. Občerstvení zajištěno.
www.zelezniceplnapary.cz
______________________________________________________________________
9. prosince - Vánoční jarmark. Městské muzeum a galerie Dačice zve všechny
návštěvníky na jarmark -za nákupem vánočních drobností a na předvádění různých
technik, za vánoční atmosférou s koledami dačických muzikantů. Jarmark se bude konat
od 13 do 16 hod. na zámeckém nádvoří, v přízemí zámku a ve všech prostorách muzea.
Vstupné 20,- Kč, děti do 15 let zdarma. Občerstvení zajištěno. www.muzeumdacice.cz
______________________________________________________________________
11. prosince – „Než škola zavolá“ vánoční dílna, zábava pro děti, místo konání: ZŠ
Boženy Němcové, Dačice, 15:00 - 16:00 hod. pro budoucí prvňáčky.
______________________________________________________________________
14. prosince - Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Město Dačice a Mateřská
škola Dačice zvou všechny děti a jejich rodiče a prarodiče na městský stadion, kde bude
připraveno tisíc balonků s navázanými přáníčky. Sraz je ve 14:45 hod., balónky s přáním
šťastných a veselých vánoc vypustíme přesně v 15:15 hod. Deset vylosovaných výherců
dostane malý předvánoční dáreček.
______________________________________________________________________
15. prosince – Adventní koncert ve Velké Lhotě, horní kostel. Malý smyčcový
orchestr Třebíč (umělecký vedoucí Vít Coufal), Festivia chorus, Martin Jakubíček
(varhany), Karel Plocek (viola). Předprodej od 3. 12. 2012 v knihkupectví Hejl Dačice
a infocentrum Telč. Začátek v 18:00 hod. Vstupné 100 Kč.
______________________________________________________________________
16. prosince - Vánoční pořad sborů ZUŠ v hlavním sále MěKS Dačice. Začátek
v 17:00 hod. Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti. Předprodej vstupenek na MěKS
a informačním centru Dačice.
______________________________________________________________________
19. prosince - Vánoční koncert v kostele sv. Vavřince v podání Dačického
pěveckého sboru. Začátek v 18:00 hod. Vstupné dobrovolné.
______________________________________________________________________
22. - 23. prosince - Živý Betlém, představení Divadelního souboru Tyl, Divadelního
studia Tyláček a sborů ZUŠ, od 18:00 hod. v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí.
Přijďte se potěšit slavnostní předvánoční atmosférou. www.meksdacice.cz
______________________________________________________________________
26. prosince - Vánoce s koledami v Lidéřovicích. O svátku sv. Štěpána jsou zváni
do kostela sv. Linharta v Lidéřovicích všichni, kteří si chtějí aktivně zazpívat koledy.
Provětrá se nejen kostel a varhany, ale i plíce návštěvníků. Vedle zpívání dojde
i na povídání o koledách. Od 14:30 hod.

