Kino
Sokol
so 1. a ne 9. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

čt 13. a pá 14. / 19 hodin / 120 Kč

Doktor Martin: Záhada v Beskydech

Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí novým a tím největším případem jeho kariéry.
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Čertí brko

so 15. a ne 16. / 19 hodin / 120 Kč

ne 2. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden
maskovaný hrdina. USA / akční, fantasy / 120 min. / so dab. / ne tit. / přístupný

Hříchy lidí zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne
však přestane fungovat. ČR / pohádka / 99 min. / české znění / přístupný

Kniha obrazů

Jean-Luc Godard se opět hlásí ke slovu s nekompromisní razantností filmového aktivisty a umělce, který stále věří v nezastupitelnou roli kinematografie.
Francie / experimentální / 90 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
út 4. / 19 hodin / 100 Kč

Dívka v pavoučí síti

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a svérázná ochránkyně práv slavné
knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí
síti. USA / thriller / 120 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
st 5. / 19 hodin / 120 Kč

út 18. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Záhada Silver Lake

Režisér David Robert Mitchell se vydal na neo –noir halucinogenní výlet
po Los Angeles. USA / thriller / 90 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
čt 20. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Balón

Je rok 1979 ve východním Německu. Dvě rodiny toužící po životě ve svobodné
zemi vymyslí v tajnosti velký plán útěku na západ.
Německo / drama / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný
pá 21. / 19 hodin / 150 Kč

čt 6. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Dostal jméno vynikajícího florentinského umělce a jednoho z archandělů. Jeho
talent mu předurčil úspěch, věčný souboj s vnitřními démony mu však nedovolil si ho užívat příliš dlouho.
Itálie / dokument / 155 min. / s titulky / přístupný

Louskáček a Čtyři říše

Vánoční film od Studia Disney na motivy klasické pohádky od E. T. A. Hoffmanna o cestě Clary za jedinečným klíčem, který odemkne cenný dar od zesnulé matky. USA / fantasy / 110 min. / české znění / přístupný
čt 6. / 19 hodin / vstupné dobrovolné

Before The Flood - Před povodní

Projekce filmového dokumentu National Geographic.
USA / dokument / 93 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
pá 7. / 19 hodin / vstupné dobrovolné

Na Slepáka

Pojďte si zase trochu zahrát. Přijďte do kina a nechte se překvapit, co se bude
promítat! Do 12 let nevhodný
so 8. a ne 16. / 16 hodin / 80 Kč / Odpolední dětské

Mimi a Líza: Záhada vánočního světla

Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá
je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně vidět. Film
od nymburské produkční společnosti Maurfilm!
ČR / animovaný / 65 min. / české znění / přístupný
st 12. / 19 hodin / 100 Kč

Cirkus Rwanda

Výrazný dokument o jedinečné spolupráci a přátelství pražského cirkusového
souboru La Putyka a afrických akrobatů ze Rwandy.
ČR / dokument / 75 min. / české znění / do 12 let nevhodný
čt 13. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Ten, kdo tě miloval

Komediálně laděná rodinná detektivka na motivy knihy Marie Poledňákové.
s předvánoční atmosférou ze známého lázeňského města, z Karlových Varů.
ČR / komedie / 90 min. / české znění / přístupný

út 4.
út 11.

Spider-Man: Paralelní světy

Bohemian Rhapsody

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh.
Velká Británie / životopisný / 134 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

ne 2.

Caravaggio: Duše a krev

so 22. a ne 23. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Asterix a Tajemství kouzelného lektvaru

Další příběh oblíbených pohádkových hrdinů Asterixe a Obelixe.
Francie / animovaný / 120 min. / české znění / přístupný
so 22. / 19 hodin / 110 Kč

Po čem muži touží

Pojďte si odpočinout od předvánočního shonu do kina.
ČR / komedie / 95 min. / české znění / přístupný
čt 27. a pá 28. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné

Mary Poppins se vrací

V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen. Poté,
co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět tajemná
chůva Mary Poppins. USA / pohádka / 120 min. / české znění / přístupný
so 29. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Sněhová královna v Zemi zrcadel

Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kamarád Orm se vrací v novém pohádkovém příběhu plném kouzel.
Rusko / animovaný / 80 min. / české znění / přístupný

Klub Českých
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

Heslo pro rok 2018 : „Pojď s námi, ať máš o čem vyprávět vnoučatům“

Advent na zámku Libčice
Odjezd z Nymburka hl.n. rychlíkem v 9:37 hodin do Všetat. Odtud
osobním vlakem v 10:40 hodin do Byšic a odtud pěšky do Libčic.
Úvaly - Šestajovice - Klánovice
Odjezd z Nymburka hl.n. v 8:20 hodin, ze Sadské v 8:34 hodin.
Vánoční Praha
Odjezd z Nymburka hl.n. po 8. hodině (podle nového jízdního řádu).

Klub
důchodců
po 3.
st 5.
po 10.
st 12.
so 15.
po 17.
st 19.

Volná zábava
Možná přijde i Mikuláš
Volná zábava
Volná zábava
Vánoční koncert – Křinec (pro přihlášené)
Volná zábava
Volná zábava

Program v prosinci je vzhledem k adventnímu času ponechán na každém jedinci, jak tento čas využije. Klub bude otevřen do středy 19. prosince 2018
v případě změny (počasí atd.) bude klub uzavřen. Sejdeme se v novém roce
ve středu 2. ledna 2019. Další akce naleznete za oknem klubu.
Krásné svátky vánoční a hodně zdraví v roce 2019 přeje Klub důchodců.

Ostatní akce
čt 6. / 15 - 18 hodin / ZDARMA / Areál ZŠ Letců R. A. F.

Tradiční sídlištní vánoční jarmark

Tradiční předvánoční jarmark, kde budou pro návštěvníky připravené ukázky
dětských prací, kulturní vystoupení a další. Více na: http://www.zs-raf.cz.
čt 6. / 16 - 18 hodin / 50 Kč dítě / Sokolovna Nymburk

Čertovské rejdění

Ve čtvrtek si děti mohou přijít do Sokolovny zaskotačit s čerty. Po splnění
několika úkolů dostanou od Mikuláše balíček. Účast je nutno objednat na tel.
731 730 292 nebo na info@sokolnymburk.unas.cz.
so 8. / 100 Kč dívky, chlapci / 120 Kč muži, ženy / Sokolovna Nymburk

Polabský Pavouk 2018

Prezence dívky, chlapci 8 - 8:30 hodin a muži, ženy 13 - 13:30 hodin. Nutná
registrace předem! Přihlášky zasílejte na: info@stenanymburk.cz. Více informací www.stenanymburk.cz nebo telefonujte na mobil 604 183 220.
so 8., 15 a 22. / 6:30 hodin / ZDARMA / Kostel sv. Jiljí

Roráty - bohoslužba se zpěvem staročeských adventních
zpěvů z 16. století

V atmosféře ztemnělého kostela osvíceného pouze svíčkami vynikne přicházející svítání. Příchozí mají k dispozici sešit se zpěvy a mohou se přidat ke
zpěvu.
so 15. / 9 - 17 hodin / Moštárna (Tyršova ulice 2/17)

Tržíček

Přijďte načerpart vánoční atmosféru a podívat se na trhy, kde vám prodejci

Kulturní
měsíčník

nabídnou občerstvení, dárkové a upomínkové předměty a další. Občerstvení
zajištěno. Pořádá Základní organizace českého zahrádkářského svazu 1 Nymburk spolu s Územním sdružením Nymburk.
po 31. 12. - út 1. 1. 2019 / 18 - 01 hodin / 300 Kč / Restaurace U Vodárny

Zpívánky - Silvestr

Country sdružení „Zpívánky“ srdečně zve na oslavu Silvestra v duchu První
republiky! Značka: Pouze stylové oblečení! Více na www.zpivankynymburk.cz.

Akce konané v Kavárně U Strejčka

pá 7. / 21 hodin / 50 Kč s kostýmem, 100 Kč bez / The Groovin‘ Gents: Kouřas
+ Andre live a friends (funk)
pá 14. / 21:30 hodin / 100 Kč / Naše noci jsou delší než vaše dny: DJ‘s MIKKIM & MIGMA (funky, latino, balkan, techno, house, dnb, raggatek and more)
so 15. / 21 hodin / 100 Kč / Definitivní Ententýk + B-Day Francesco Afrikana (SKA)
pá 21. / 22 hodin / 150 Kč předprodej, 200 Kč na místě / Indy & Wich feat
LA4: Mc Spratek, Delover, 23Cash DJ‘s Lilbro 206, Geno, Cias
so 22. / 21 hodin / 150 Kč / Vanua 2: Yannick Tevi , Vít Beneš, Honza „Ponorka“
Ponocný, Wojttech Říha, Václav Zima
út 25. / 21 hodin / 40 Kč / Deep Principle session
po 31. / 21:30 hodin / vstupné dobrovolné / Mejdan ATD.REZZET + Barthez
Savage (house, techno, breakbeat and more).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

www.mesto-nymburk.cz
sekce Kultura a sport

PROSINEC 2018

Rozpis vánočních bohoslužeb

Církev římskokatolická / Kostel sv. Jiljí
Mše sv. v kostele:
po 24. / 16 hodin a 22 hodin / Štědrý den
út 25. / 9:30 hodin / Hod Boží Vánoční
Otevřený kostel – možnost navštívit jesličky:
po 24. / 14 - 16 hodin / Štědrý den
út 25. / 14 – 17 hodin / Hod Boží Vánoční
st 26. / 14 – 17 hodin / Svátek sv. Štěpána
út 1. 1. 2019 / 14 – 17 hodin / Nový rok
Akce v kostele:
ne 23. / 14:30 - 14:50 hodin / Zpívání dětí u jesliček
út 25. / 15 hodin / Živý betlém – dětské představení
st 26. / 16 hodin / Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
další informace naleznete na: www.krestanskevanoce.cz/kostel/77/.
Církev českobratrská evangelická / Evangelický kostel Nymburk
Adventní a vánoční bohoslužby a koncerty:
pá 7. / 17 hodin / Adventní koncert ZUŠ B. M. Černohorského
so 8. / 17 hodin / Koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol
út 18. / 18 hodin / Koncert kapely Suchá větev
ne 23. / 10 hodin / Bohoslužby s dětmi, divadelní hra „Zmatek v Betlémě“
út 25. / 10 hodin / Bohoslužby.
Církev československá husitská / Modlitebna na faře a v Husově sboru
Adventní a vánoční bohoslužby a koncerty:
ne 16. / 17 hodin / ZDARMA / Husův sbor / Adventní varhanní koncert
účinkuje Zdenka Nečesaná
ne 23. / 9 hodin / Modlitebna na faře / Adventní bohoslužba
po 24. / 16 hodin / Husův sbor / Slavnostní bohoslužba Štědrého
út 25. / 9 hodin / Modlitebna na faře / Bohoslužba na Hod Boží vánoční
ne 30. / 9 hodin / Modlitebna na faře / Bohoslužba na přelomu roků:
poděkování za uplynulý rok 2018 a prosba o požehnání do roku 2019
ne 6. 1. 2019 / 9 hodin / Modlitebna na faře / Tříkrálová bohoslužba.
Další prosincové akce najdete v letáčku Adventní čas, který je k dostání
v Turistickém informačním centru nebo na webových stránkách města v sekci
Kultura a sport.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
st 5. / 17 hodin / 80 Kč / Pohádka

Čert vem anděla s mikulášskou nadílkou

Tradiční pohádka zakončená mikulášskou nadílkou. Hrají: Lukáš Toman Paclt,
Kateřina Lajtkep, Tereza Tomanová, Miky Mejstřík a další. Produkce: Divadlo
Nymburk s.r.o. Scénář: Jiří Teper, hudba: Jiří Beneš.

so 19. 1. 2019 / 16 hodin / 150 Kč / Princové jsou na draka
čt 24. 1. 2019 / 19 hodin / 130 Kč / Přednosta stanice
út 5. 3. 2019 / 19 hodin / 690 Kč / Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom!Band
Jiřího Dvořáka
po 18. 3. 2019 / 19 hodin / 420 Kč / Chvála bláznovství - Filip Blažek, Martin
Hofmann a další.
út 19. 3. 2019 / 19 hodin / 360 Kč / Caveman

Komedie 3

Dopolední pohádka pro školy a školky. Hrají: Lukáš Toman Paclt, Kateřina
Lajtkep, Tereza Tomanová, Miky Mejstřík a další. Produkce: Divadlo Nymburk
s.r.o. Scénář: Jiří Teper, hudba: Jiří Beneš.

Předplatné tří komedií. Prodej od 1. listopadu pouze na pokladně divadla!
Cena předplatného: 1090 Kč.
Program:
čt 7. 2. 2019 / Každý rok ve stejnou dobu - Veronika Freimanová a Zdeněk Žák.
st 27. 3. 2019 / Natěrač - Leoš Noha, Eva Decastelo a Barbora Mottlová
st 24. 4. 2019 / Můj nejlepší kamarád - Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela
Boudová, Petr Motloch, Michaela Sejnová / Lucie Okonová.

po 10. / 19 hodin / 420 Kč / Komedie

Dámská Jízda 2

čt 6. / 8:30 a 10 hodin / 70 Kč / Pohádka

Čert vem anděla

Chlap na zabití

Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha.
Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Michal Slaný, Alžběta Stanková a další.
út 11. / 15 a 16:30 hodin / 100 Kč

Vánoční besídka MŠ Adélka Nymburk

V obou představeních vystoupí vždy všechny děti z MŠ Adélka, celkem ve 12
krátkých tanečních, sportovních či dramatických choreografiích. Moderují: malí
umělci z MŠ Adélka.
st 12. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Koncert

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Rhapsodie v modrém pokoji aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva
muži mezi nebem a jazzem.
pá 14. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna / Koncert

Crossband Vánoce

Tradiční koncert kapely Crossband na Malé scéně. Speciální host: Slávek
Maděra.
so 15. / 17 hodin / 150 Kč, 100 Kč děti 8 - 15 let / Malá scéna / Koncert

Crossband - Rodinný koncert

V sobotu 15. prosince zve kapela i dětské publikum a proto se bude začínat
již v 17:00 hodin. Výhodou je, že nemusíte řešit hlídání a užijete si tento
rodinný koncert spolu s dětmi. Děti do 8 let mají vstup zdarma! Od 8 do 15 let
zvýhodněné vstupné 100 Kč, ostatní 150 Kč.
ne 16. / 19 hodin / 450 Kč / Komedie

A / Začínáme končit

Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak pro
Barboru Hrzánovou, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto se jedná o
dvojroli, tak pro Radka Holuba, který hraje manžela přesvědčeného, že jeho žena
stárne příliš rychle a že je třeba se jí co nejdříve zbavit. Hrají: Bára Hrzánová,
Radek Holub a další. Produkce: Divadlo Kalich.

Předplatné speciálně pro ženy! Cena předplatného: 890 Kč.
Prodej od 1. listopadu pouze na pokladně divadla! V ceně předplatného je
navíc sklenička vína!
Program:
st 6. 2. 2019 / Africká královna - Linda Rybová a Hynek Čermák
květen 2019 / Velká zebra - Ondřej Vetchý, Kaira K. Hrachovcová, Jaromír
Dulava, Dana Černá, Martina Hudečková, Zdeněk Vencl / Jiří Štrébl.

Abonmá 2019

Prodej abonmá na 2. pololetí bude od 1. listopadu do 10. prosince 2018 pouze
na pokladně divadla! Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 30.
listopadu 2018. Cena 1490 Kč.
po 14. 1. 2019 / Novecento - Strhující příběh geniálního klavíristy. PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÉ CENOU THÁLIE 2015 – Radim Madeja za roli Tima Tooneyho.
Hrají: Radim Madeja a Jakub Šafr.
po 11. 2. 2019 / Třetí prst na levé ruce - Iva Pazderková a Martina Randová.
st 13. 3. 2019 / Lordi - Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko.
po 3. 6. 2019 / Chaplin - Matouš Ruml, Tereza Rumlová a další.
Změna programu vyhrazena!
Hálkovo městské divadlo vám přeje příjmené prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2019.
Otevírací doba pokladny: pátek 21. 12. 2018 od 10 do 14 hodin. Od soboty
22. 12. 2018 do neděle 6. 1. 2019 je pokladna zavřená.

Městská
knihovna Nymburk
so 1. až pá 21. / v otevírací době knihovny / výstava

Múza v oblacích

Vánoční akademie Dance Emotion Lysá nad Labem

Výstava Výtvarného sdružení Jana Dědiny.
Vernisáž a slavnostní zahájení proběhne v sobotu 1. prosince od 14 hodin
v prostorách Městské knihovny Nymburk.

Tipy na vánoční dárky

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
so 8. / 13 hodin

út 18. / 18 hodin / vstupné dobrovolné
Vystoupení všech týmů a překvapení.

Předplatné abonmá, Předplatné Komedie3, Předplatné Dámská Jízda2,
Dárkový poukaz.

Výroční zasedání členů KČBH

Přednáška Mgr. Stanislava Hlaváče na téma: „Bohumil Hrabal a jeho dílo
v samizdatu“.

po 3. až pá 21.

Průkazka do knihovny jako vánoční dárek

Darujte svým blízkým průkazku do knihovny jako vánoční dárek. Průkazku
vám vystavíme na půl roku ZDARMA.
KNIHOVNA DĚTEM
po 17. až pá 21.

Adventní výtvarné tvoření
Kreativní tvořivá dílna pro děti

Každý den během adventních dnů v otevírací době knihovny si můžete přijít
do knihovny vyrobit vánoční překvapení.
po 3. / 10 hodin

Ptáčata

Další setkání klubu pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Tentokrát si budeme
číst a povídat na adventní téma. Každý nový dětský člen klubu dostane průkazku do knihovny zdarma.
OTEVŘELI JSME NOVOU POBOČKU!
V pondělí 26. listopadu jsme nově otevřeli pobočku na sídlišti.
Pobočka je umístěna v suterénu polikliniky (Okružní 2160, Nymburk) naproti bufetu a bude otevřena každé úterý a čtvrtek. Průkazku z hlavní knihovny
v Palackého třídě můžete použít i zde.
Otevírací doba pobočky:
út 8 – 12
13 – 17
čt 8 – 12
13 – 17

Vlastivědné
muzeum Nymburk
až do neděle 6. 1. 2019 / denně mimo pondělí 9 – 17 hodin / výstava

Papírové modely
Modely slepené nejen v Nymburce

Ke stávající výstavě nabízíme doprovodný program pro děti z prvního stupně.
Program připravil Jindřich Tesař, který několik let vede modelářský kroužek
při základní škole R.A.F. v Nymburce.
Při hodinovém programu nabízíme prohlídku výstavy – povídání o modelech,
seznámení s historií práce s papírem, ukázku a tvorbu origami.
Při dvouhodinovém programu si děti budou moci navíc vyzkoušet lepení
jednoduchých modelů.
Pro veřejnost nabízíme rovněž doprovodný program, termín bude určen
po přihlášení dostatečného počtu zájemců. Přihlásit se můžete na pokladně
muzea nebo na jana.kavanova@polabskemuzeum.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Nymburské
kulturní centrum
ne 2. / 15 - 18 hodin / Náměstí Přemyslovců

Rozsvícení vánočního stromu 2018 - 1. Adventní neděle

Rozsvícení vánočního stromu v Nymburce se letos bude konat v neděli. Akce
bude spojena s vánočním jarmarkem. Rozsvícení stromu proběhne kolem
16.30 hodin. K dispozici budou u vybraných prodejců porcelánové hrnečky

s Ježíškem na vratnou zálohu. Součástí akce bude Ježíškova kancelář, která
bude umístěna v podloubí radnice a kam budou moci děti psát svá přání Ježíškovi. Jde především o připomenutí poměrně dlouhé tradice, bez které si
mnoho rodin Vánoce ani nedokáže představit. Rozsvítíme také první adventní
svíčku. Vystoupí ZUŠ B. M. Černohorského.

st 19. / 17 hodin / Mezinárodní skautské středisko Tortuga

po 3. / 18 hodin / Foyer Kina Sokol

st 19. / 19 hodin / 250 Kč předprodej, 300 Kč v den konání / Kino Sokol

Klimatická změna a jaký má náš odpad dopad?

Ondřej Ruml s kapelou: Zapomenutý příběh

Diskuze na aktuální palčivá enviromentální témata s Tomášem Czerninem,
Vojtěchem Koteckým či Jaromírem Manhartem. Moderuje Matěj Prášil.
út 4. / 10 hodin / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída

Barborky a zpívání u stromečku

Mateřská školka Čtyřlístek zahájí akci zpíváním koled u stromečku. Potkejte
se s Barborkami, které budou procházet Nymburkem a rozdávat větvičky.
út 4. / 14 - 17 hodin / 40 Kč / Obecní dům

Vánoční Čas na čaj

Skautské vánoční zpívání a Betlémské světlo

Betlémské světlo dorazí do Nymburka v neděli 16. prosince. Získat ho můžete
po telefonické dohodě na tel. 737 949 632, na Vánočním zpívání a následně
v MSS Tortuga ve středu 19. prosince až do 20 hodin.

Zbrusu nové vánoční písně, které zhudebnil skladatel D. Rotter. K sobě si opět
přizval také uznávané hudebníky na poli jazzové, swingové i populární hudby.
Délka vystoupení: 90 min. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním
centru Nymburk a kanceláři Nymburského kulturního centra.
čt 20. / 10 hodin / Náměstí Přemyslovců

Zpívání u stromečku

Vystoupí pěvecký sbor Pastelky ze ZŠ Komenského Nymburk a MŠ Větrník.
čt 20. / 16 hodin / ZDARMA / Foyer Kina Sokol

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje kapela Peprmint Band.

Když šla vrána do světa - Petrpaslíkovo divadlo

st 5. / 16 hodin / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída

ne 23. / 16:30 - 17 hodin / Náměstí Přemyslovců

Mikuláš chodí městem

4. Adventní neděle: Ježíškova kancelář

Ve středu v podvečer budete moci potkat v ulicích Nymburka čerta, anděla
a Mikuláše, kteří budou hodným dětem rozdávat drobnou nadílku.
so 8. / 17 hodin / vstupné doborovolné / Evangelický kostel

Vánoční koncert pěveckého sboru Hlahol

Loutková pohádka pro děti.

Zapálíme poslední adventní svíčku, ochutnáme starostův svařák. K dispozici
budou u vybraných prodejců porcelánové hrnečky s Ježíškem na vratnou zálohu, případně ke koupi. Den před Štědrým dnem se sejdeme, zazpíváme si
koledy a několik andělů odnese dopisy přímo Ježíškovi.

Zazní Česká vánoční mše a další koledy.

po 24. / 10 hodin / Náměstí Přemyslovců

ne 9. / 16:30 - 17 hodin / Náměstí Přemyslovců

Přijďte s dětmi na Štědrý den dopoledne ke stromečku.

2. Adventní neděle a zpívání u stromečku

Vystoupí pěvecký sbor Vox Nymburgensis, KOMTRIO - hudební trio ZŠ Komenského Nymburk a společně rozsvítíme druhou adventní svíci.
po 10. / 16:30 hodin / 150 Kč, 80 Kč dítě / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Vánoční příběh

Lesní školka Cílek pořádá vánoční odpoledne pro děti. Nejdříve vytvoří spirálu
ze smrkových větví, kde uvnitř hoří zapálená svíce, jeden po druhém pak zapalují svou vlastní svíčku. Tento akt symbolizuje vynášení světla, dobra ze svého
srdce ven, směrem k ostatním. Dále se můžete těšit na představení Pavla Šmída a jeho pohádku Vánoční příběh.
Rezervace vstupenek pouze na e-mailu: skolkacilek@email.cz.
st 12. / 14 hodin / Náměstí Přemyslovců

Zpívání u stromečku

Jak si čerti hráli na divadlo – Petrpaslíkovo divadlo
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Prosincové akce Nymburského kulturního centra mohou být ještě v průběhu
měsíce rozšířeny. Proto prosíme průběžně sledujte webové stránky NKC: www.
nkc-nymburk.cz. Nymburské kulturní centrum vám přeje příjmené prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok 2019.
V NOVÉM ROCE PŘIPRAVUJEME:
út 1. 1. 2019 / 18 hodin / Park Na Ostrově

Novoroční ohňostroj

Nenechte si ujít tradiční přivítání nového roku! Nymburáci mají vyzkoušený
krásný výhled od hradeb nebo z ulice Na Fortně. Ohňostroj bude odpalován
z parku Na Ostrově. Přijďte přivítat rok 2019 ve světlech krásné podívané.

Pěvecký sbor Hlásek ze ZŠ Tyršova zazpívá koledy u stromečku.

pá 11. 1. 2019 / 19:30 hodin / 350 Kč / Obecní dům

čt 13. / 18 hodin / 50 Kč / Obecní dům

K tanci a poslechu zahraje ve velkém sále Obecního domu Big Band Relax,
na malém sále taneční orchestr Tox, který poté vystřídá DJ Tomáš Březina.
Hlavním vystoupením večera bude koncert Dalibora Jandy. Nebude chybět
ani soutěž o ceny! Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 3. prosince
od 10 hodin v Turistickém informačním centru Nymburk a kanceláři Nymburského kulturního centra.

Vánoční koncert Nymburského komorního orchestru

Vánoční koncert, kde vystoupí sólisté: Barbora Bártová a Jana Krejčíková
(flétna), Iryna Cherkashyna (klavír), Arnold Smrtka (housle), Jan Pech (violoncello). Prodej vstupenek pouze na místě.
ne 16. / 16:30 - 17 hodin / Náměstí Přemyslovců

3. Adventní neděle a zpívání u stromečku

Vystoupí pěvecký sbor Hlahol. Společně rozsvítíme třetí adventní svíci.
po 17. / 19 hodin / Náměstí Přemyslovců

Zpívání u stromečku

Pražský trubačský soubor zahraje pásmo koled a lovecké hudby.
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