STRANA 24

NJR – PROSINEC 2018

Aktuality

Statutární město Jihlava přeje
příjemné prožití svátků vánočních
a vše dobré v roce 2019.
21. 12.

Masarykovo náměstí v Jihlavě
ROZSVÍCENÍ vánočního stromu
a vánoční výzdoby města
16.00
16.15
16.45
17.00

animační program pro děti s Milanem Řezníčkem
MILO | Miloš Fiala z Brna – skladatel, zpěvák, klavírista, kytarista
slavnostní rozsvícení, zdravice
koncert EWA Farna se skupinou
pro zahřátí svařák, medovina, punč | otevřené ohně | andělé v nadživotní velikosti | pořadatel: statutární město Jihlava, mediální partner:
Hitrádio Vysočina, partner akce: Tesla Jihlava s.r.o.

7. 12.
Bosch svařák

| pořadatel: Bosch Diesel s.r.o. Jihlava

14.–22. 12.
Vánoční jarmark
denně od 10 hodin | vánoční zboží, občerstvení, svařák, medovina,
punč, jmelí, stromečky a… po celou dobu jarmarku slámový betlém

14. 12.
16.00
16.45
17.00
18.00
18.15
18.30
19.15
19.45–20.30

moderuje Helena Dvořáková – Český rozhlas Vysočina
Vánoce s divadlem Pinder | Fugas a Alena
vánoční zvyky | Agentura Dobrý den, Andělé na chůdách
Čiperkové | dětská kapela, focení a autogramiáda
Ohňová show | Novus Origo
vánoční zvyky | Agentura Dobrý den, Andělé na chůdách
Jumping Drums | bubenické koledy
Světelná show | Novus Origo, Andělé na chůdách
EPYDEMYE | česká folková a folkrocková kapela
otevřené ohně | tvorba ledové sochy | andělé v nadživotní velikosti
na náměstí stanoviště: praktické ukázky vánočních zvyků jako je zvedání štěstí, skořápky, jablíčka, kdy se vdám. Vše si přijďte vyzkoušet
co Vás čeká a nemine... | používané dekorace na Vánoce | malá fotovýstava Vánoce v České knize rekordů | vše od Agentury Dobrý den
z Pelhřimova | pro děti dobový historický dřevěný kolotoč | Náměstí
oživí nejen slámový betlém, ale i živá zvířátka. | pořadatel: statutární
město Jihlava | mediální partner: Český rozhlas Vysočina

19. 12.

moderuje Milan Řezníček – Hitrádio Vysočina
Animační program pro děti s Milanem Řezníčkem
Drak, Jiří a věž | vtipné chůdařské pouliční divadlo (Chůdadlo)
Karel Gott revival Morava v podání Josefa Boudy a Radka Vernera
Brémští cirkusanti | zábavná kejklířská pohádka pro děti a dospělé
(Chůdadlo)
Andělé na chůdách | nadpozemská zjevení pro rozzáření očí a srdcí
(Chůdadlo)
18.15 Bokomara a Naďa Urbánková
19.15 Ohňová show s podmanivou hudbou (Chůdadlo)
19.30–20.30 Karel Kahovec & George & Beatovens
otevřené ohně | velká Ježíškova pošta | andělé v nadživotní velikosti
| slámový betlém a živá zvířátka
pořadatel: statutární město Jihlava | mediální partner: Hitrádio Vysočina
16.00
16.30
16.45
17.30

Velká gotická síň
Vánoční koncerty na radnici
Začátky vystoupení v 18 hodin
3. 12. Vánoční šansonění | Radka Fišarová (zpěv), Aliaksandr Yasinski (akordeon), Miroslav Linka (kytara) | pořadatel: statutární město Jihlava

10. 12. Melodie dětem | pořadatel: JSPS Melodie
15. 12. Nezmaři a tradiční punč | pořadatel: Ing. Milan Kolář
17. 12. Jakub Pustina (tenor), Deborah Saffery Quinones (mezzosoprán – Chile),
Marianna Gelenekyová (soprán – Slovensko), Marta Vašková (klavír) |
pořadatel: statutární město Jihlava
18. 12. Žalman & spol. | koncert věnovaný památce Václava Havla | pořadatel: statutární město Jihlava
Předprodej vstupenek na koncerty pořádané městem bude od 16. 11.
2018 na TIC, Masarykovo náměstí 2, Jihlava.

Vestibul radnice 29. 11.–31. 12.
výstava Děti na radnici | vánoční práce dětí MŠ a žáků ZŠ |
otevřeno dle provozní doby jihlavské radnice | pořadatel: statutární
město Jihlava

1. 1. 2019
od 17.30 Slavnostní novoroční ohňostroj
od 17.00 podavají „svařák“ pro zahřátí zástupci města

Parkán u Brány Matky Boží
25. 12. ŽIVÉ JESLIČKY | v 16 a 18 hodin

Vyhlášení soutěže O nejhezčí vánoční stromeček
16. ročník | začátek v 16 hodin | pořadatel: Parolaart, s.r.o.

mediální partneři:

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel. 565 592 332)
Turistické informační centrum (tel. 565 591 847) | www.jihlava.cz | Změna programu vyhrazena

Změna programu vyhrazena!

2. 12.

