ANDĚLSKÝ ADVENT ve VÍSCE – VIŠŇOVÉ

rozsvícení vánočního stromu ve Višňové

v sobotu 30.11.2019 od 1000 do 1700 sál Kulturního domu ve Vísce
Srdečně zveme návštěvníky všech věkových kategorií, kteří si rádi užijí adventní
pohodu, vánoční hudbu, vánoční vůni, vánoční výzdobu, vánoční dobroty.
TRŽNICE na sále - bude připraveno ledacos zajímavého k zakoupení (keramika,
perníky, ozdoby z různých materiálů a jiné ….……).
DÍLNIČKY pro děti - budou celý den probíhat v 1. patře budovy. Děti šikulky
si mohou vyrobit něco pěkného pro své blízké pod vánoční stromeček. Pro děti bude
připravena „andělská pošta“.

HLAVNÍ HOST Andělského adventu - spisovatelka, výtvarnice a
folkloristka KAMILA SKOPOVÁ. Její laskavé a moudré knihy se spoustou
receptů a nádherně malované kalendáře budou k dispozici s možností
podpisu autorky.
Pro návštěvníky bude připraveno k zakoupení bohaté občerstvení. Celou akci
připravila Obec Višňová s Andělskou partou, za podpory MASiF, ve spolupráci s
mnoha dalšími přáteli.

PROGRAM

1000 hodin – zahájení a uvítání - starosta obce Tomáš Cýrus a členka Rady
Libereckého kraje, resort Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ing. Květa
Vinklátová
1030 hodin – k poslechu hraje kapela Míši Ederové
1030 – 1300 hodin - prodej v tržnici a probíhají tvořivé dílničky pro děti
1300 hodin – zahájení a uvítání
1300 – 1400 hodin – beseda s KAMILOU SKOPOVOU (v prostorách jídelny)
1315 hodin – vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Višňová
1400 hodin – vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Frýdlant (pěvecký soubor
pod vedení Evy Gajdoš Svobodové, hudební vystoupení dětí hrající na příčnou flétnu
pod vedením Lenky Špringlové – vše za klavírního doprovodu Vladimíra Hrdiny)
1500 hodin – vystoupení skupiny PROUDY
1530 hodin – k poslechu hraje skupina Míši Ederové
1600 hodin – vylosování soutěží, poděkování + předání dárků, závěrečná společná
píseň
1700 hodin – ukončení a shromáždění před kulturním domem ke společnému
průvodu do Višňové rozsvítit Vánoční strom obce

Na závěr od 1800 hodin proběhne ve Višňové slavnostní rozsvícení
Vánočního stromu (od 1600 hodin budou připraveny v hospůdce „U Žáků“
prostory k posezení, pohoštění, k zakoupení svařák, čaj, káva..).

