VÁNOCE V ŠUMPERKU
Vánoce na Točáku

2. - 24. prosince 2016
tradiční vánoční setkávání v srdci města, v nabídce svařené víno, vánoční punč, občerstvení, vánoční sortiment
Otevírací doba po-čt, so-ne 9:00-21:00 hod. · pá 9:00-23:00 hod.

Doprovodný program Vánoc na Točáku:
2. prosince · 17:00 hod. · Točák

Rozsvícení vánočního stromu
vystoupí smíšený pěvecký sbor Oculos meos

Další vánoční akce v Šumperku:
od 16. listopadu · Vlastivědné muzeum v Šumperku

Výstava Vánoční tradice a zvyky v Evropě
27. listopadu · 16:00 · evangelický kostel

I. adventní koncert

9. prosince · 9:00-21:00 hod. · Točák

4. prosince· 16:00 · klášterní kostel

Prodej vánočních štol z Bad Hersfeldu

II. adventní koncert

výtěžek z prodeje poputuje na dobročinné účely
9. prosince · 16:00 · Hlavní třída u divadla

Adventní podvečer s divadlem
vystoupí TapTýda a Divadlo Šumperk

11.-12. prosince · nám. Míru u radnice

Adventní dny splněných přání
a zabíjačkové trhy

5. prosince· 17:00 · Hlavní třída a nám. Míru

Setkání se sv. Mikulášem
10. prosince· 16:00 · Divadlo Šumperk

Pohádka Perníková chaloupka a setkání s Mikulášem
11. prosince· 16:00 · kostel sv. Jana Křtitele

III. adventní koncert
12. prosince · 17:00 · nám. Míru u radnice

IV. adventní koncert
17. prosince · 16:00 · Dům kultury Šumperk

11. prosince od 16:00 vystoupí A.M.Úlet a The Addams Sisters
12. prosince od 15:00 vystoupí děti mateřských a základních škol

Vánoční koncert Motýlů Šumperk

16. prosince · 16:00 · Hlavní třída u divadla

Vánoční koncert Janka Ledeckého

14. prosince · 19:00 · Dům kultury Šumperk

Adventní podvečer s divadlem

vystoupí skupina Fleksible a hudebník Faana

16.-17. prosince · Hlavní třída (mezi obchodním domem a Hotelem Grand)

Vánoční trhy s regionálními
potravinami a vánočními produkty

Otevírací doba: pá 9:00-18:00 hod. · so 9:00-15:00 hod.

Pořádá město Šumperk ve spolupráci s Divadlem Šumperk,
Spodním prádlem Mertl a Ing. Lucií Hoškovou

změna programu vyhrazena · www.sumperk.cz · www.infosumperk.cz

