MESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY HISTORICKÁ RADNICA

14. 15. 12. 2018
14. 12., piatok, od 17.00 h do 20.00 h
17.00 h
18.00 h

Slávnostné otvorenie hudbou v podaní Základnej
umeleckej školy v Modre
Koledy, Laudate Dominum, ECAV Modra

15. 12., sobota, od 10.00 h. do 20.00 h.
10.00 h – 13.00 h Vianočná charitatívna zbierka pečiva (radnica)
10:30 h Vianočné vystúpenie, Spojená škola Modra
11.00 h Vianočný čas, ZŠ Vajanského Modra
12.00 h Koledníci, ZŠ Ľ. Štúra v Modre
13.00 h Vianočný príbeh, CZŠ Narnia Modra
14.00 h ZUŠ Modra, Detský spevácky zbor a Tanečný odbor
15.30 h Zimná rozprávka, Divadlo Agapé pre deti (Martin Žák)
16.30 h Vitaj nám Ježiško narodzený, DFS Magdalénka
17:30 h Dobrá novina, Súkromné centrum voľného času v Modre
18.00 h Vianočné zastavenie, pásmo z dielne o. z. ĽUSK
19.00 h Ad Una Corda, koncert chrámového zboru z Pezinka

sprievodný program
○ prehliadka výstavy BALADA, maľby Agáty Šikulovej Petrakovičovej
na skle (piatok – sobota)
○ živý orloj nadácie REVIA v partnerstve s OZ Amavet,
sobota po zotmení (17:00 – 18:00)
○ tvorivé dielne s Majolikou pre deti,
sobota 15.00 – 18.00 h
○ stánok Artforum a Antikvariát Mestskej knižnice ponúknu
najkrajší vianočný darček
○ predajné stánky: víno, med, čaj, punč, údeniny, oblátky, koláče,
medovníky, dekorácie, keramika a mnohé ďalšie
○ Rodinné vinárstvo Fedor Malík & syn. pozýva na sekty, mladé
i varené víno do domu na Štúrovej ulici 62, ktorý skrýva zaujímavú
históriu a nevšedné zážitky... (piatok i sobotu).
○ Živý Betlehem pripomenie zázrak narodenia Ježiša Krista (sobota
od 14.00 – 17.00 h)

Kontakt a informácie
Kultúrne centrum Modra
+ 421 33 647 21 12
kontakt@kcmodra.sk

www.kcmodra.sk

Advent a Vianoce v meste

2018

www.kcmodra.sk

nedeľa 2. 12., 18.00 h

štvrtok 6. 12., 18.00 h

piatok a sobota, 14. 15. 12.

Nemecký evanjelický kostol
Mesto Modra Vás srdečne pozýva na mestský advetný koncert
a pohár punču. Nenechajte si ujsť energický hudobný kokteil, ktorý je
podmanivo namiešaný zo židovskej, slovenskej, balkánskej a orientálnej
hudby, ako aj z cigánskeho folklóru – to všetko s originálnou esenciou
súčasných moderných štýlov, ako jazz, reggae a latino. Preßburger
Klezmer Band patrí medzi popredných predstaviteľov európskej scény
world music.
organizátor: Mesto Modra, KC Modra, ECAV Modra
vstupné: dobrovoľné

priestranstvom pred KD Modra
Pozývame Vás na priateľské mikulášske stretnutie, ktoré sa bude tento
rok konať na priestranstve pred Kultúrnym domom. Spolu s deťmi z DFS
Magdalénka si zaspievame koledy, počkáme na Mikuláša a spoločne
rozsvietime vianočný stromček, zohrejeme sa pohárom punču.
organizátor: Kultúrne centrum, Mesto Modra

nádvorie historickej radnice
mestské vianočné trhy a charitatívna zbierka pečiva
organizátor: KC Modra, Mesto Modra

Preßburger Klezmer Band

Rozsvietenie stromčeka Mikulášom

sobota 8. 12., 17.00 h

Teras pekne šeci spolu prichádzame g vášmu stolu

Svetlo pre Kráľovú

Národná ulica, Modra – Kráľová
Stretnutie občanov spojené so zapaľovaním sviec na adventnom venci
na Národnej ulici v Kráľovej.
organizátori: Občania Kráľovej

sobota 8. 12., 13.00 h

Advent 2018

Otvor srdce, daruj knihu
Vybrané kníhkupectvá
Nadácia Revia hľadá knižných patrónov, ktorí venujú knihu/knihy deťom
zo sociálne slabších a znevýhodnených rodín po celom Malokarpatskom
regióne. Viac informácií o projekte nájdete na www.revia.sk.
Organizátor: Nadácia Revia

pondelok 3.12., 19.00 h
Adventný poetický večer

Moodra Galéria, Štúrova 68
Pozývame Vás na stretnutie so zahraničnými básnikmi v priestoroch galérie.
organizátori: Moodra Galéria, Spoločnosť priateľov poézie

streda 5. 12., 18.00 h
Tešíme sa na Vianoce

Kultúrny dom Modra (malá sála)
predstavenie žiakov hudobného odboru ZUŠ Modra
organizátor: ZUŠ v Modre

nedeľa 16. 12., 17.30 h

Pat & Mat: Zimné dobrodružstvá

Kultúrny dom Modra
Sviatočný vianočný program modranského Detského folklórneho
súboru Magdalénka.
organizátor: DFS Magdalénka
vstupné: deti od 6 rokov/1,50 €, dospelí 4 €

každá adventná nedeľa
od 2. 12. do 23. 12. o 15.00 h

Vianočné zastavenie

Predvianočné stretnutie

Kultúrny dom Kráľová
podujatie venované deťom spojené s predajom vianočných dekorácií
17.00 h: Stretnutie s Mikulášom
organizátor: OZ Kraľovan (kontakt: 0902 691 781)

nedeľa 9.12., 17.30 h

Mimi a Líza: Záhada vianočného svetla
Kino Mier Modra, Kalinčiakova 4
Mimi a Líza sú tu opäť! Tentoraz vo vianočnej rozprávke plnej čarovného
svetla. Dve veselé kamarátky zažili už množstvo zábavy v tajomstvách
fantazijných svetov. Tentoraz zažijú čosi nezvyčajné. Budú cestovať
v čase, aby našli čarovné vianočné svetlo...
Vstupné: 5€ / 60 min

streda 12. 12., 18.00 h
Tanec medzi vločkami

Kultúrny dom Modra (veľká sála)
Vianočné vystúpenie žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej
školy v Modre.
organizátor: ZUŠ v Modre

Kino Mier Modra, Kalinčiakova 4
Blíži sa zima a naši známi kutilovia to nemôžu nechať len tak. Zaskočí ich
snehová nádielka a tak potrebujú vymyslieť nový stroj na sneh. V zime sa
zíde aj horúca sauna, tak prečo by si jednu nevyrobili. Príďte sa s celou
rodinou pozrieť ako si Pat a Mat poradia s vianočnou výzdobou a ako
oslávia Silvestra.
Vstupné: 5 € / 60 min

streda 19. 12., 18.00 h

Vianočná show ADT crew
Kultúrny dom Modra (veľká sála)
Tanečná skupina ADT Vás pozýva do ich vianočnej rozprávky.
organizátor: ADT crew
Vstupné: 5 €

pondelok 31. 12., 23.30 h
Silvester

Pred historickou radnicou, Štúrova 54
spoločná rozlúčka so starým rokom, ohňostroj
organizátor: Mesto Modra

pondelok 31. 12., 20.00 h
Silvestrovská zábava

Kultúrny dom Kráľová
tanečná zábava s oslavou záveru roka
organizátor: OZ Kraľovan (kontakt 0902 691 781)

Program Adventnej Modry nájdete aj na

www.kcmodra.sk

