KULTURNÍ CENTRUM DUCHCOV
program listopad 2021
…………………………………………………………………..

Plánované akce se uskuteční v závislosti na aktuálních vládních opatřeních.
4. 11. čtvrtek v 15.00 hodin, Kulturní centrum Duchcov
ZASTUPITELSTVO
Veřejné zasedání.
25. 11. čtvrtek v 10:00 hodin, kino Lípa
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Vstupné: 30 Kč
Pohádkový příběh Vás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti.
Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se
vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska?
Hraje CZIDIVADLO PRAHA.
Pohádka pro děti MŠ a ZŠ.
25. 11. čtvrtek v 19:00 hodin, kino Lípa
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 230 Kč
Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše partnerské vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit
sexcoaching! Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert, kterému neklape intimní
život s manželkou Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady se svým
partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení stále více vymykají kontrole… Pikantní a poněkud
ztřeštěná komedie z pera osvědčeného Jakuba Zindulky (který se zároveň ujal režie) vám pořádně polechtá
bránice!!! Přestože v představení nepadne jediné vulgární (ba ani ošklivé) slovo, doporučujeme jej mládeži
až od 15ti let.
28. 11. neděle v 13:00 hodin, nám. Republiky
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Program:
13.00 Vánoční Flér jarmark
13.00 Krušnohorská dudácká muzika
14.00 ZUŠ I. Kawaciuka – Duchcovský pěvecký sbor, Duchcovský sboreček, Komorní pěvecký sbor
15.00 Zdeněk Lukesle – Nebeské Vánoce
16.00 Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Duchcov
17.00 Rozsvícení vánočního stromu
17.05 Adventní troubení vánočních fanfár
ANDĚLSKÁ POŠTA, děti si mohou vyrobit přáníčko pro Ježíška, OBŘÍ ANDĚLÉ, KTEŘÍ převezmou
přání k Ježíškovi.
Stánkové občerstvení.
28. 11. – 31. 12 provozní doba kina Lípa
VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ – SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ OZDOBY
Vstup zdarma
Výstava vánočních ozdob dětí z duchcovských MŠ.
Hlasujte o nejkrásnější vánoční ozdobu.

Pro aktuální informace sledujte výlepové plochy, webové stránky a Facebook Kulturního centra
Duchcov.
Připravujeme: Vánoce s Naďou Konvalinkovou, Kouzelnické Vánoce aneb já nejsem Ježíšek ale Kožíšek,
Hodina duchů, Adventní koncert na Státním zámku Duchcov, Oslava vánoc s Divadlem „M“
Předprodej vstupenek: Kulturní centrum, Masarykova 9, Duchcov: pondělí až pátek od 10.00 do 14.00 hod,
Městské informační centrum, Masarykova 71/7, Duchcov: pondělí až pátek od 14.00 do 16.30 hodin,
Tel.: 417 822 921, 417 835 621, 417 822 922, www.kcduchcov.cz
e-mail: kcduchcov@seznam.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na plánované akce je možné rezervovat na www.kcduchcov.cz.

