Doprovodný program 1. 12. 2012

Krajská knihovna v Pardubicích
Vstupní vestibul 9.30 – 15.30
- prodej nových dětských knih, hudebních nosičů
a jiných drobných dárků s předvánoční slevou
- prodejní výstava textilních výrobků z chráněné
dílny, hraček a dekoračních předmětů
- možnost zakoupení knihy Miloše Kratochvíla
s předvánoční slevou: Mikuláš, Ježíšek,
pan Vrána a my

14.30 – 15.00
spojování jednotlivých dílů do nejdelší záložky
pomocí provazu a sešívaček
15.00 pochod s nejdelší záložkou z knihovny až
na zámek za podpory moderátora
Recepce 9.00 – 16.00
registrace nových dětských čtenářů zdarma na rok
2013 v doprovodu zákonných zástupců

Dětské oddělení 9.00 – 14.30
Začátky programových bloků v dětském oddělení začínají vždy v celou hodinu!
Výtvarná dílna pro malování vlastního dílu záložky a výrobu dalších vánočních dekorací a dárků
z papíru začíná o půl hodiny později.
Téma pro malování záložky: Co si přeju najít pod
stromečkem, Moje nejoblíbenější pohádka
9.00 čtení pohádek s babičkou
9.30 výtvarná dílna
10.00 – 10.45
Tajemné sklepení vydá své poklady perel!
Soutěže, úkoly, hádanky.
Malá mořská víla – čtení, poslech, muzikoterapie
10.30 výtvarná dílna
11.00 čtení s babičkou
O Mikulášovi a adventním čase

11.30 výtvarná dílna
12.00 čtení pohádek s babičkou
12.30 výtvarná dílna
13.00 – 13.45
Tajemné sklepení vydá své poklady perel!
Soutěže, úkoly, hádanky.
Malá mořská víla – čtení, poslech, muzikoterapie
13.30 výtvarná dílna
14.00 čtení s babičkou O Ježíškovi
14.30 uzavření dětského oddělení

Galerie města Pardubic na Příhrádku 9.00 – 16.00
Galerie města Pardubic a Kulturní centrum Pardubice
 Výtvarná dílna pro kreslení a malování vlastního dílu záložky na téma:
Co si přeju najít pod stromečkem, Moje nejoblíbenější pohádka
 Výtvarná dílna pro malé i velké děti – rozmanité techniky – inspirace výstavou fotografií Pavla Nešlehy
- kreslení světla na černý papír
- lepení koláží ze starých fotografií
- pro nejmenší malování a razítkování vánoční pohlednice
 Čtení vánočních příběhů začíná vždy v celou hodinu!
 Možnost zakoupení knihy Miloše Kratochvíla s předvánoční slevou: Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my

Dům U Jonáše 9.00 – 15.00
Východočeská galerie v Pardubicích
 Výtvarná dílna:
- malování záložky
- výroba malé vánoční knížky inspirovaná pohádkovým čtením

Rytířské sály pardubického zámku 9.00 - 16.00
Východočeské muzeum v Pardubicích
prodej nových dětských knih a doplňkových předmětů s předvánoční slevou
možnost zakoupení knihy Miloše Kratochvíla: Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my
čtení vánočních pohádek
výtvarná dílna 9.00 - 14.15 hodin
malování vlastního dílu záložky na téma:
Co si přeju najít pod stromečkem, Betlém, Moje nejoblíbenější pohádka
výtvarná dílna 9.00 - 16.00 hodin
výroba vánočních přáníček
Začátky programových bloků začínají vždy v celou hodinu! Poslední programový blok začíná v 15.00 hodin.
 Cesta za betlémskou hvězdou - procházka s dětmi výstavou betlémů. Připomeňme si společně vánoční
příběhy i všelicos o výrobě betlémů.
Přidejte se k nám s vánoční písničkou - zpívání koled.
Zazpívejte si koledy, vánoční písně, ale převším zpívejte si.
Z
 astavení při čtení o Vánocích a o vánočních zvycích - Vánoce a vánoční zvyky v knížkách pro děti
a v dávných dobách na zámku.
Čteme dětem k malování záložky nebo jen tak si spolu čteme. Čtěte si s námi.
 Zámek jako obrázková knížka - příběhy nástěnné malby rytířských sálů.
Projdeme se s dětmi zámeckými sály, protože i obrazy jsou ke čtení. Pojďte s námi a hledejte příběhy.

Pernštýnské náměstí - Mikulášské adventní trhy
Kulturní centrum Pardubice
vánoční jarmark / doprovodný program na pódiu
14.00 - 14.40 Comedia dell‘ Morte - výpravná černá komedie z prostředí středověké mučírny
15.00		pochod kolem náměstí s nejdelší knižní záložkou od knihovny na zámek
15.10		
Bakchus - středověká světská i církevní hudba
15.30 - 16.00 Šaty dělaj člověka - tragikomedie
16.20		
Bakchus - středověká světská i církevní hudba
16:55 - 17.30 Dědictví - tragikomický příběh
17:30		
Bakchus - středověká světská i církevní hudba

Výstavní prostor Mázhaus 9.00 – 15.00
Kulturní centrum Pardubice
 Vstupné jen k výstavě Peklo od Vítězslavy Klimtové - 20 Kč
 Výtvarná dílna - malování záložky
 Možnost zakoupení knihy Miloše Kratochvíla s předvánoční slevou:
Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my
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