neděle 2.12. 2018, 13:00(sraz u kašny na Masarykově náměstí)

Předvánoční procházka po okolí Jilemnice
Krásná předvánoční procházka po okolí Jilemnice, spojená s návštěvou zámeckého parku.
Přibližná délka procházky – 4km.
Pořadatel: KČT Jilemnice

neděle 2.12. 2018, 15:00 (SD Jilm)

Jak nás vidí andělé – Divadlo Jedeme k vám! + Mikulášská nadílka
Hra přináší vánoční atmosféru a přibližuje zvyky a tradice našich svátků.
Zazní koledy, ale i řada autorských písní s danou tématikou.
Po představení bude následovat Mikulášská nadílka. Balíčky pro děti označené jménem zanechte
v divácké šatně.
70,Pořadatel: SD Jilm Jilemnice

neděle 2.12. 2018, 17:00(Masarykovo náměstí)

Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu plné vánoční atmosféry.
Pořadatel: Město Jilemnice

středa 5.12. 2018, 16:00 (Masarykovo náměstí)

Mikulášská nadílka
Hudební vystoupení, příchod Mikuláše, rozdávání drobných dárků dětem.
Pořadatel: Město Jilemnice

pátek 7.12. 2018, 16:00 – 19:00 (Tržnice řemesel)

Adventní tvořivé dílničky – SVÍCÍNEK, STROMEK
Účastník dostane základní prvky pro dekoraci. Přízdoby si vybere dle vlastní volby a poté se
připočítá za dekorativní materiál k základu.
Cena: od 200,Výhodou je mít s sebou vlastní kleště na drát, nůžky, zahradnické nůžky. Lze zde i zapůjčit,
ovšem omezené množství.
Doporučujeme si místo zarezervovat – kapacita je omezena! Rezervace na tel. 607 658 876,
nebo na e-mailu: grofova.katka@seznam.cz
Pořadatel: Korálková dílna, Floristická dílna, Jilemský spolek paní a dívek

sobota 8.12. 2018, 8:05 (autobusové nádraží)

Rozloučení s turistickou sezonou 2018
Odjezd v 8:05 z AN – v Jilemnici.
Benecko hotel Vyhlídka – Rozhledna Žalý - Kněžice - Vrchlabí.
Sníh, led ani mráz nás nezastaví.
Zveme vás na krásný výlet po našich krásných Krkonoších - cca: 9,2 km.
Přidejte se k nám a zapomeňte alespoň na chvilku na vánoční shon.
Pořadatel: KČT Jilemnice

sobota 8.12. 2018 (vlakové nádraží)

XII. Andělská projížďka
Zvláštní parní vlak s mikulášskou nadílkou a programem čertovské kapely.
Ranní, polední a odpolední jízdy na trase Martinice v Krk. – Rokytnice nad Jizerou.
Jízdní řád bude vyvěšen v průběhu listopadu a v prosincovém zpravodaji města Jilemnice.
Pořadatel: Duhová osada s.r.o.

neděle 9.12. 2018, 16:00 (sbor ČCE Jungmannova 268)

Adventní koncert v keltském duchu
Vystoupí violoncellové duo STRINGS OF ISARA hrající irské, skotské a waleské tradicionály,
zazní také koledy.
Koncert bude trvat cca 45 minut. Prostředí bude baby friendly. Po koncertě bude také drobné
občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
Pořadatel: sbor ČCE v Jilemnici

středa 12.12. 2018, 16:00 – 17:00 (sokolovna)

Vánoční speciál
Cvičení pro děti s rodiči s vánočním překvapením.
Pořadatel: TJ Sokol Jilemnice

čtvrtek 13.12. 2018, 14:00 (SD Jilm)

Vánoční posezení pro seniory
Občerstvení, hudba k tanci i poslechu, doprovodný program.
Pořadatel: Město Jilemnice

pátek 14.12. 2018, 16:00 – 19:00 (Tržnice řemesel)

Adventní tvořivé dílničky – SVÍCÍNEK, STROMEK
Účastník dostane základní prvky pro dekoraci. Přízdoby si vybere dle vlastní volby a poté se
připočítá za dekorativní materiál k základu.
Cena: od 200,Výhodou je mít s sebou vlastní kleště na drát, nůžky, zahradnické nůžky. Lze zde i zapůjčit,
ovšem omezené množství.
Doporučujeme si místo zarezervovat – kapacita je omezena! Rezervace na tel. 607 658 876, nebo
na e-mailu: grofova.katka@seznam.cz
Pořadatel: Korálková dílna, Floristická dílna, Jilemský spolek paní a dívek

sobota 15.12. 2018, 9:00 – 15:00 (prostory ZŠ J. Harracha)

Andělé v oblacích prozpěvují – trh a výstava
Srdečně Vás zveme na výtvarnou činnost žáků (výstavu), soutěž o nejkrásnějšího anděla
(podmínky soutěže na plakátech akce, či na telefonu 481 543 160), ukázky řemesel a prodej
výrobků, prodej svíček a vánočních dekorací, prodejní výstavu žákovských výrobků, občerstvení,
vystoupení našich žáků s vánočním programem.
Pořadatel: ZŠ J. Harracha

sobota 15.12. 2018, 8:30 – 17:00 (Masarykovo náměstí a okolní ulice)

Vánoční jarmark
Jarmark plný doprovodného programu s ukázkami řemesel a ochutnávkou místních specialit.
Program:
8.25 hod. Zdravice Krakonoše
8.30 hod. Žáci ZŠ Komenského
9.00 hod. Žáci ZŠ J.Harracha
9.30 hod. ZUŠ Jilemnice
10.00 hod. Z pohádky do pohádky – písničky pro děti
11.00 hod. Dog dancing
11.05 hod Paul Dance Jilemnice
11.35 hod. Jazzgot - PL
12.15 hod. Jilemský spolek paní a dívek
12.30 hod. Dechová hudba Jilemničanka
14.00 hod. ZUŠ Jilemnice
14.30 hod. Paul Dance Jilemnice
15.00 hod. Medůzy
16.00 hod. Zpívá Jaroslav Beneš
z Hudebního divadla v Karlíně
17.00 hod. Ohňostroj
Pořadatel: SD Jilm Jilemnice a Město Jilemnice

úterý 18.12. 2018, 19:00 (SD Jilm)

Zamilovaný sukničkář - Mamut Agency
Komedie Divadelního spolku Háta. Hrají Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Filip Tomsa, Adéla
Gondíková a další. Oblíbený a zkušený autor frašek Michael Parker slibuje překvapivý konec a
množství komediálních situací. Více informací na www.sdjilm.cz nebo www.ic.mestojilemnice.cz
Předprodej vstupenek v IC Jilemnice od 8.10.2018
380,- / 350,Pořadatel: SD Jilm

středa 19.12. 2018, 16:00 (tělocvična školy J. Harracha)

Vánoční vystoupení (besídka) žáků 9. ročníků pro rodiče a veřejnost
Vstup dobrovolný.
Pořadatel: ZŠ J. Harracha

neděle 23.12. 2018, 9:30 – 12:00 (Masarykovo náměstí)

Rozdávání Betlémského světla
Opět přivážíme do našeho města Betlémské světlo.
Odneste si tento plamínek míru a pokoje domů i vy.
Pořadatel: Junák - český skaut, středisko Jilm Jilemnice

Krásné adventní chvíle a pohodové Vánoce přejí
Lukáš Tuláček a Denisa Bucharová
Informační centrum Jilemnice

