
NÁŠ KRUMLOVSKÝ ADVENT 2004
Neděle 28. listopadu − 1. adventní neděle

Městské divadlo
15.00 Pohádka pro děti a jejich rodiče

Českokrumlovská scéna: Loupežnická historie
Náměstí Svornosti

11.00 − 20.00 h Vánoční jarmark
17.00 Advent − znamená příchod?

Hudebně poetické otevření adventu spojené s rozsví-
cením vánočního stromu
Ekumenické zahájení, požehnání:
- páter Václav Pícha, českokrumlovský vikář
- RNDr. Lubomír Braný, farář Církve českobratrské
Slavnostní rozsvícení − JUDr. František Mikeš, sta-
rosta města
scénář: Lukáš Holec
účinkují: učitelé a žáci ZUŠ Český Krumlov
organizace: Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.

Náměstíčko Mezinárodního uměleckého atelieru Na Fortně
10.00 − 24.00 h Výstava originálů Mezinárodního umělec-

kého atelieru
11.00 − 19.00 h Umělecký trh

− ukázka sochařiny − tesání sochy − SUPŠ sv. Anežky
    České
− Stánek s čajem a kávou
− Občerstvení − čaj, grog, punč, svařák, něco na grilu
− Dobový výčep − pivovar Eggenberg
− Prodej keramiky + ukázka techniky RAKU − Karel
    Dvořák
− Stánek s proutěným zbožím − Start − důchodci
− Kresba portrétů − Jarda Hruška
− Prodej moravského vína a doplňků
− Betlém + výzdoba − SUPŠ sv. Anežky České
− Poslech vánočních koled a písní

14.00 Vyzdob si svůj stromeček − otevření Adventní kolo-
nády
přij�te si ozdobit svůj vlastní vánoční stromeček na
Adventní kolonádě přinesenými ozdobami
pořádá: Atelier Českého keramického designu − Miro-
slav Páral

Regionální muzeum
13.00 - 17.00 h Adventní neděle v muzeu - vstup zdarma

Během dne můžete využít další nabídky v centru města:
●  kulinářské Vánoce − nabídka vánočního menu ve vybraných
restauracích
●  zlevněné vstupné do vybraných galerií a expozicí
(podrobnější informace na konci programu)

Čtvrtek 2. prosince - Městské divadlo
20.00 Hurá do divadla - Špildovy narozeniny v Městském

divadle
17.00 Vernisáž výstavy Romantický svět panenek

v regionálním
muzeu (výstava potrvá do 16. 1. 2005)

Restaurace pivovaru Eggenberg
20.00 - 01.00 h 7. narozeniny Black Bottom, hostem jsou

Papouškovo sirotci, vstupné 50 Kč

Egon Schiele Art Centrum
20.00 Milan Knížák - módní přehlídka za účasti umělce,

vstupné 180 Kč

Sobota 4. prosince - Regionální muzeum
9.00 - 16.00 h Panenčí dílna - šití, opravy panenek

Neděle 5. prosince − 2. adventní neděle
Městské divadlo

15.00 Pohádka pro děti a jejich rodiče
Divadlo Drak − Štědrý večer nastal

Náměstí Svornosti
11.00 − 20.00 h Vánoční jarmark
17.00 h − Mikulášská nadílka

Čertovské hry s andělskou asistencí a příchodem
sv. Mikuláše
scénář: Petr Barvík
organizace: Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. a
Agentura Petr Barvík

19.00 h, Prokyšův sál - Koncert ke 12. výročí zapsání města
na seznam UNESCO
účinkují: Krumlovští pištci, Fioretto, Violoncellový sou-
bor ZUŠ Č. Krumlov a Mikuláš
Vstupné: zdarma

Náměstíčko Mezinárodního uměleckého atelieru Na Fortně
10.00 − 24.00 h Výstava originálů Mezinárodního

uměleckého atelieru
11.00 − 19.00 h Umělecký trh

− ukázka sochařiny − tesání sochy − SUPŠ sv. Anežky
    České
− Programová nabídka jako 28. 11.

14.00 − 16.00 h Odhalení sochy Pocta Milanu Knížákovi
umělecký happening Krumlováci zdobí vánoční stro-
mek pro Milana Knížáka - modelování z vizovického
těsta

Regionální muzeum
13.00 − 17.00 h Výstava Romantický svět panenek

Vstupné na výstavu i do všech expozic muzea zdarma

Během dne můžete využít další nabídky v centru města:
●  kulinářské Vánoce − nabídka vánočního menu ve vybraných
restauracích
●  zlevněné vstupné do vybraných galerií a expozicí
(podrobnější informace na konci programu)

Středa 8. prosince - městská knihovna
13.00 - 17.00 h Vánoce v knihovně - zábavné setkání

s pohádkami pro menší děti a rodiče

Pátek 10. prosince, klášter rytířského řádu
Křížovníků s červenou hvězdou

19.00 Hirtenmesse von Jan Jakob Ryba
účinkují: žáci hudební školy z Lince
Vstupné: zdarma

Sobota 11. prosince - Hotel U Města Vídně
7.00 - 18.15 h Adventní koncert - Musica Per Tibia

účinkují: soprán O. Krumholzová, flétny V. M. Sýkora,
kytara P. Kloub
české a evropské koledy, Handel, Gounod, Bach
organizace: Hotel U Města Vídeň + Fidelio

Úterý 14. prosince - Městské divadlo
18.00 - 20.00 h Vánoce se ZUŠ ČK - podvečer s Brumlíky,

Lentilkami a dalšími ze ZUŠ
Vstupné: dobrovolné

Neděle 12. prosince − Stříbrná neděle
Městské divadlo

15.00 Pohádka pro děti a rodiče
Divadlo Radost Brno − Husovické Betlém

Náměstí Svornosti
11.00 − 20.00 h Vánoční jarmark
17.00 Ježíškova pošta a Zpívání u vánočního stromu

účinkují: hudební skupina Lakomá Barka, Českokrum-
lovská scéna, Taneční soubor Marty Begovičové
scénář: Vítězslav Kučera
organizace: Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.

Náměstíčko Mezinárodního uměleckého atelieru Na Fortně
10.00 − 24.00 h Výstava originálů Mezinárodního

uměleckého atelieru
11.00 − 19.00 h Umělecký trh

− ukázka sochařiny − tesání sochy − SUPŠ sv. Anežky
    České
− Programová nabídka jako 28. 11.

Regionální muzeum
13.00 − 17.00 h výstava Romantický svět panenek
13.00 − 17.00 h Vánoční vystřihování v muzeu

Vstupné na výstavu i do všech expozic muzea: zdarma

Během dne můžete využít další nabídky v centru města:
●  kulinářské Vánoce − nabídka vánočního menu ve vybraných
restauracích
●  zlevněné vstupné do vybraných galerií a expozicí
(podrobnější informace na konci programu)

Středa 15. prosince - Městská knihovna, děts. odd.
16.00 - 18.00 h Vánoce v Bradavicích - soutěžní podvečer

pro příznivce H. Pottera

Čtvrtek 16. prosince - Základní umělecká škola
18.00 - 19.30 h Koncert žáků ZUŠ

Pátek 17. prosince - Městské divadlo
19.30 Koncert Boni Pueri (Praha), Medví�ata (ZUŠ ČK)

Vstupné 120 Kč

Sobota 18. prosince, Zámecká jízdárna
19.30 Jan Jakub Ryba − Česká mše vánoční

účinkují: Smyčcový orchestr Český Krumlov a Smíšený
pěvecký sbor Perchta

Neděle 19. prosince - Zlatá neděle
Městské divadlo

14.30 Pohádka pro děti a jejich rodiče
Divadelní soubor Tábor: V. Novák, S. Oubram − Jak se
kradou princezny

Náměstí Svornosti
11.00 − 20.00 h Vánoční jarmark
17.00 Společné zpívání u vánočního stromu

účinkují: děti českokrumlovských škol a školek a vy,
občané města
organizace: Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.

19.00 h, Prokyšův sál - Kvinterna: Vánoční písně českého
středověku, renesance a baroka
účinkují: Hana Blochová − zpěv, harfa, duochord, psal-
terium, zobcová flétna, zvířecí roh, Přemysl Vacek −
loutny

Náměstíčko Mezinárodního uměleckého atelieru Na Fortně
10.00 − 24.00 h Výstava originálů Mezinárodního

uměleckého atelieru
11.00 − 19.00 h Umělecký trh

− ukázka sochařiny − tesání sochy − SUPŠ sv. Anežky
    České
− Programová nabídka jako 28. 11.

Regionální muzeum
13.00 − 17.00 Výstava Romantický svět panenek

Vstupné na výstavu i do všech expozic muzea zdarma

Během dne můžete využít další nabídky v centru města:
●  kulinářské Vánoce − nabídka vánočního menu ve vybraných
restauracích
●  zlevněné vstupné do vybraných galerií a expozicí
(podrobnější informace na konci programu)

Středa 22. prosince - Psí útulek, Kaplická ul.
13.00 - 18.00 h Psí Vánoce - přij�te s dárky pro zvířátka

Čtvrtek 23. prosince - Náměstí Svornosti
16.30 a 18.00 h Živý Betlém

scénář a režie: Vladimíra Konvalinková
účinkují: občané a soubory města

organizace: Umělecká beseda CK, Městské divadlo Čes-
ký Krumlov, Nadační fond Festival komorní hudby

17.15 − 17.45 h Předání Betlémského světla
organizace: SDH Za nádražím

Pátek 24. prosince, II. zámecké nádvoří
10.00 Medvědí Vánoce s dárky pro medvědy i děti

pořádá: Jan Míša Černý a přátelé

Náměstíčko Mezinárodního uměleckého atelieru Na Fortně
12.00 − 13.00 h Odhalení sochy Pocta paní Tiché

přij�te nakrmit vltavské kachničky společně s paní
Tichou

Sobota 25. prosince
17.00 Vánoční koncert oblíbené kruml. skupiny Kapka -

R. Galerie
20.00 - 21.30 h Vánoční koncert v Hotelu Růže

Neděle 26. prosince -Restaurace Eggenberg
18.00 Štěpánské posvícení

posvícenská zábava s hudbou, tancem, zpěvem, dobrým
jídlem a pitím
K tanci hraje: Unisono kvartet Prachatice
Vstup zdarma, zájemci o rezervaci stolu tel. 380 711 917
možnost výběru ze speciálního vánočního menu
pořádá: Pivovar Eggenberg a Městské divadlo Český
Krumlov, o.p.s.

Úterý 28. prosince − Hotel Růže, Jezuitský sál
19.00 - 21.00 h Koncert na konci roku

sourozenců Jany a Mikuláše Drhových, posluchačů
Hudební akademie ve Vídni
Zaznějí díla J. S. Bacha, L. v. Beethovena, J. Brahmse a
E. H. Griega
organizace: Nadační fond Festival komorní hudby

Středa 29. prosince - Hotel Růže, Jezuitský sál
19.00 - 20.15 h Klavírní koncert Václava Máchy - Mozart,

Chopin, Bach, Brahms

Čtvrtek 30. prosince - Kostel sv. Víta
19.00 - 20.00 h Koncert na konci roku sopranistky

Ivety Teclové a tenoristy Rinalda Fornera
Vstupné: 100 Kč

Pátek 31. prosince
Regionální muzeum

16.00 - 17.15 h Silvestrovský koncert
Účinkují: V. Vomáčka - violoncello, D. Mimrová - flétna,
J. Mareček - housle
Program: Mozart, Haydn, Schubert, Bach, Mysliveček

Náměstí Svornosti
22.00 − 01.00 h Sv. Silvestr, Oslava příchodu Nového roku

organizace: ABP center, s. r. o.

Sobota 1. ledna - Hotel Růže, Jezuitský sál
20.00 - 21.30 h Novoroční koncert

Vstupné: 100 Kč

Čtvrtek 6. ledna, Náměstí Svornosti
17.00 Tři králové, Sfouknutí vánočního stromu

malý happening jako důstojná tečka za skončeným ro-
kem
účinkují: vy, občané města

Další akce Krumlovského adventu, kterých je opravdu
nepočítaně, a aktuální informace naleznete na

www.ckrumlov.cz/advent

Obchody a provozovny o adventních nedělích
Zavírací doba těchto subjektů (kromě muzea) je posunuta
na 19. h, na kterou navazuje poslední linka MHD.
●  Regionální muzeum, Horní 152
Ve všechny adventní neděle vstup zdarma
Otevřeno: úterý až pátek 9 - 16 h, sobota 13 − 16 hodin,
adventní neděle 13 − 17 h. Zavírací den: pondělí.
●  Pohádkový dům, Radniční 29
Otevřeno: listopad pouze soboty a neděle od 10 do 18 h.
První adventní víkend (27. − 28. 11.) − sleva na dětském vstup-
ném 50 %, tzn. 1 dítě/20 Kč.
Prosinec − otevřeno denně od 10.00 − 20.00 h. O adventních
víkendech sleva 50 % na dětském vstupném.
Vánoční akce v Pohádkovém domě - po celý předvánoční čas
bude Pohádkový dům vánočně vyzdoben.
Všechny adventní víkendy bude otevřena galerijní kavárna
ART CAFE. Zde se bude prodávat punč, svařené víno, grog,
různé vánoční dobroty a k příjemné náladě budou znít vánoční
koledy.
●  Porcela Plus, a. s., Radniční ul.
Otevírací doba v období adventu:
do 31. 12. pondělí až neděle 10.00 − 19.00 h
●  Suvenýry na Ostrově
Sortiment − zejména vánoční ozdoby, na které bude o advent-
ních nedělích sleva 10 %

Kulinářské Vánoce − vánoční menu
●  Krčma U dwau Maryí
●  Hotel Dvořák
●  Vegetariánská restaurace Laibon − Ta jemná čajovna

Pořadatelé Našeho krumlovského adventu: Město Český
Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, o. p. s., Česko-
krumlovský rozvojový fond, spol.s r. o. − Destinační manage-
ment ve spolupráci s uvedenými institucemi, sdruženími, spol-
ky, agenturami a osobami
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