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NovÃ¡ Paka MKS prosinec 2016
26.11.2016
Program MKS na prosinec 2016 v Nové Pace.

VáÅ¾ení a milí pÅ™átelé kultury, nacházíme se v Ä•ase adventním, který bychom chtÄ›li v&scaron;ichni proÅ¾ít v poho
klidu a rozjímání. Ale znáte to! V práci ke konci roku tempo nabírá výkon sprintu svÄ›tového &scaron;ampiona, doma
máte pocit, Å¾e nic nestíháte a tiché výÄ•itky, jak byste v&scaron;echno chtÄ›li mít dokonalé, pomalu útoÄ•í ze v&scaron;ech
stran. A co s tím? Pracovní proces asi tÄ›Å¾ko ovlivníme, ale zkusme alespoÅˆ doma si tu pohodu vytvoÅ™it. ZavÅ™ete mobil
kabelky, tablet do skÅ™ínÄ›, vypnÄ›te poÄ•ítaÄ•e a televize (aÅ¾ na pár výjimek vám adventní atmosféru také nevytvoÅ™í). Se
s dÄ›tmi, spoleÄ•nÄ› ozdobte perníÄ•ky, slepte linecké cukroví, udÄ›lejte si domácí útulnou výzdobu, a kdyÅ¾ si nakonec zahraj
karty nebo nestárnoucí ÄŒlovÄ›Ä•e nezlob se bude vám v&scaron;em mile a dobÅ™e. Svým nejbliÅ¾&scaron;ím a pÅ™átelÅ¯m
po&scaron;lete pravou vánoÄ•ní pohlednici, kterou si kaÅ¾dý rád na viditelném místÄ› vystaví a rád si Vás pÅ™ipomeneme
místo hromadných SMS. VaÅ¾me si také toho, Å¾e Å¾ijeme v krásné, stále mírové zemi, a Å¾e ne v&scaron;ichni se mají tak
dobÅ™e jako my. Za celý kolektiv MKS Vám pÅ™eji &scaron;Å¥astné vánoÄ•ní svátky proÅ¾ité v porozumÄ›ní, pevné zdraví a
roce 2017 se tÄ›&scaron;ím na setkání jak v kulturním stÅ™edisku, tak pÅ™i tradiÄ•ních akcích v Jírových sadech Ä•i na námÄ›
V&scaron;e dobré Vám pÅ™eje Romana Martincová
ÄŒLENSKÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU PÅ˜I MKS NOVÁ PAKA 4. 12. 17. 12. 2016, malý sál MKS vernisáÅ¾ nedÄ›le 4. 12. 2016, 15.00 hod. hudební doprovod: kytarista Martin
JindÅ™i&scaron;ek výstava otevÅ™ena: po &ndash; pá 8:00 &ndash; 16:00 hod. / so + ne: 14:00 &ndash; 16:00 hod.
VÁNOCE ZA ÄŒASÅ® NA&Scaron;ICH PRABABIÄŒEK ANEB JAK SE V ÄŒECHÁCH STRA&Scaron;ÍVALO - STUDIO
DELL´ARTE ÄŒeské BudÄ›jovice nedÄ›le 4. 12. 2016, 16:00 hod., velký sál MKS, vstupné 50 KÄ• V divadelním pÅ™edstave
se dÄ›ti a nejenom ony lecos dozvÄ›dí, nahlédnou do své budoucnosti pÅ™i odlívání vosku Ä•i házení pantoflem, a aÅ¾ pÅ™ijd
opravdové Barbory se svým -mulise, mulise, mulise- nebo Lucie s velkými zobáky, budou se, moÅ¾ná, i trochu bát.
AmbroÅ¾e budou jistÄ› z bezpeÄ•né vzdálenosti &scaron;kádlit halasným a veselým pokÅ™ikováním. Co kdyby nÄ›koho oprav
strÄ•il do velkého pytle?
Sotva odejdou dávná stra&scaron;idla, nastává v na&scaron;em pÅ™edstavení Ä•as vánoÄ•ní, kdy s dÄ›tmi postavíme
Betlém z loutek, zazpíváme koledy a vzpomeneme dal&scaron;í krásné &scaron;tÄ›droveÄ•erní zvyky, to aby dávné Ä•asy
na&scaron;ich prababiÄ•ek znovu oÅ¾ily? PÅ™edstavení je poÅ™ádáno ve spolupráci se spolkem OPEN ART, z.s.
PÅ˜ÍJEZD MIKULÁ&Scaron;E &ndash; MASARYKOVO NÁMÄšSTÍ Nová Paka pondÄ›lí 5. 12. 2016, Masarykovo námÄ›stí
Nová Paka v 16:30 hod. kulturní program - OndÅ™ej Paska a Radka Bucharová - zpÄ›váci kapely Jam & Bazar
v 17:00
hod. pÅ™íjezd Mikulá&scaron;e s druÅ¾inou
ADVENTNÍ KONCERT SBORÅ® &ndash; KOSTEL SV. MIKULÁ&Scaron;
Nová Paka pondÄ›lí 12. 12. 2016, 17:00 hod., vstupné dobrovolné V tradiÄ•ním oblíbeném koncertu vystoupí novopacké
pÄ›vecké sbory &ndash; Smí&scaron;ený pÄ›vecký sbor Hlas pÅ™i MKS, Amabile &ndash; pÄ›vecký sbor SO&Scaron;Pg a DÄ
pÄ›vecký sbor Gymnazia.
ORCHESTR VÁCLAVA HYB&Scaron;E &ndash; host DUO KAMÉLIE Ä•tvrtek 15. 12. 2016,
19:30 hod., velký sál MKS, vstupné 300/280 KÄ• Václav HYB&Scaron; s orchestrem a hosty pÅ™ipravuje i pro
leto&scaron;ní rok vánoÄ•ní turné. Hlavním hostem &bdquo;VánoÄ•ního koncertu 2016&ldquo; budou dvÄ› zpÄ›vaÄ•ky, které
pÅ¯sobí na scénÄ› pop music jiÅ¾ 35 let a celou dobu tvoÅ™í pevné seskupení &ndash; DUO KAMÉLIE &ndash; Hana
BU&Scaron;TÍKOVÁ a Dana VLKOVÁ. Jejich vystoupení doplní Ä•tveÅ™ice mladých talentovaných zpÄ›vákÅ¯ &ndash; Barbora
FIALOVÁ, Sabina OLIJVE, Tomá&scaron; JEÅ˜ÁBEK a &Scaron;tÄ›pán PILLER.
SÅ®L NAD ZLATO &ndash; LS
ROLNIÄŒKA úterý 27. 12. 2016, 16:00 hod., malý sál MKS, vstupné 25 KÄ• Pohádka na motivy filmové pÅ™edlohy. TÅ™i
krásné pÅ™incezny Zlata, Draha a Maru&scaron;ka se mají stát královnou. Kterou z nich si pan král vybere za svou
nástupkyni? Tu, která ho má nejradÄ›ji.
TANEÄŒNÍ ODPOLEDNE &ndash; RADKA A VÁCLAV FAJTOVI stÅ™eda
28. 12. 2016 v 15:00 hod., malý sál MKS, vstupné 50 KÄ• Známé písnÄ› a pÅ™íjemné melodie k tanci i poslechu vám
zahrají manÅ¾elé Fajtovi z Lomnice nad Popelkou.
PÅ˜EDSILVESTROVSKÝ KONCERT &ndash; MALINA BROTHER
A BANDIT pátek 30. 12. 2016, 19:30 hod., velký sál MKS, vstupné 200/180 KÄ•
BratÅ™i Malinové, tedy banjista Lubo&scaron; (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Å½alman a spol.) a houslista Josef
(Monogram), se spoleÄ•nÄ› se&scaron;li na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému pÅ™izvali
je&scaron;tÄ› kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet). VÄ›Å™íme, Å¾e Vám známé, i ménÄ› známé písnÄ› v jejich
podání udÄ›lají radost a zpÅ™íjemní pÅ™edsilvestrovský veÄ•er. Kapela BANDIT hraje moderní country i tradicionály v novém
kabátÄ› a to nejen americké, ale i irské a skotské. VÄ›t&scaron;ina hudebníkÅ¯ hrála v poslední sestavÄ› dnes jiÅ¾ nehrající
skupiny TROSKY, která byla dlouholetou stálicí domácí scény.
PÅ™ipravujeme:
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
&ndash; BLANÍK &ndash; 2. 1. 2017 &ndash; VYPRODÁNO ( rezervované vstupenky prosíme vyzvednout do 22. 12.
2016 )
TÅ˜ÍKRÁLOVÝ KONCERT - 4. 1. 2017 KAMILA NÝVLTOVÁ, MARIAN VOJTKO, JOSEF VÁGNER
VERNISÁÅ½ VÝSTAVY OBRAZÅ® PAVLÍNY GARDIÁNOVÉ &ndash; 21. 1. 2017
ZBIGNIEW J. CZENDLIK &ndash;
beseda &bdquo;POSTEL, HOSPODA, KOSTEL&ldquo; &ndash; 23. 1. 2017
NEBE? - DIVADLO MALÉhRY BRNO 25. 1. 2017 Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Daniela Zbytovská
MOJE HRA &ndash; DIVADLO KALICH
PRAHA &ndash; JiÅ™í Barto&scaron;ka v hl. Roli - 10. 2. 2017 ( pÅ™edprodej od 1. 12. 2016 )
Vstupenky NA
VÝ&Scaron;E UVEDENÉ POÅ˜ADY LZE ZAKOUPIT JIÅ½ DNES V KANCELÁÅ˜I MKS NEBO SI JE MÅ®Å½ETE REZERVOVA
NA TELEFONU 493 721 928, 737 289 732, 734 155 684; info@kultura-novapaka.cz ZAMLUVENÉ VSTUPENKY
VYZVEDNÄšTE NEJPOZDÄšJI TÝDEN PÅ˜ED PÅ˜EDSTAVENÍM! (zakoupené vstupenky jsou vratné nejpozdÄ›ji 3 pracovní dn
pÅ™ed pÅ™edstavením)ZmÄ›ny v programu jsou vyhrazeny.
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