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Kulturní kalendář na prosinec 2009, leden, únor 2010
Do 31. prosince
Muzeum Podblanicka
Výstava Tichá Noc - Vánoční výstava s betlémy.
19. prosince (sobota) KD Blaník
14.00 hod. a 17.30 hodin
Vánoční koncert malého dechového orchestru Sebranka.
19. prosince (sobota) Studio Bílý drak
S loutkami za písničkami. Píseň mezi dětmi. Vede PhDr. Eva Houdková.
20. prosince (neděle) Čajovna Medina
18.00 hodin
Pravidelné muzicírování s Míšou a Františkem. Hudební večer s Míšou
Havelkovou a Františkem Benákem a jejich přáteli. Přijďte se přidat se
svým hudebním nástrojem nebo si můžete některý půjčit na místě.
Nehudebníci se mohou jen tak zaposlouchat do písní z Čech i dalších koutů
Evropy.
20. prosince (neděle) Kostel sv. Jiljí
15.00 hodin
Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Dech ZUŠ Vlašim.
22. prosince (úterý)
Čajovna Medina
20.00 hodin
Vánoční večírek. Vystoupí kapely Stěnolez a Bellevue. Vstupné: 60,- Kč.
22. prosince (úterý)
Žižkovo náměstí
17.00 hodin
Rok 2009 je Mezinárodním rokem astronomie, a proto v jeho závěru pro
Vás členové Vlašimské astronomické společnosti připravili na nově
zrekonstruovaném Žižkově náměstí ve Vlašimi krátké zamyšlení
o Betlémské hvězdě a její astronomické interpretaci (velké konjunkci
Jupiteru a Saturnu), povídání o astronomickém, kultovním a zemědělském
významu zimního slunovratu a v případě vhodného počasí i pozorování
přenosným dalekohledem s odborným komentářem.
25. prosince (pátek)
Nádvoří zámku Vlašim 15.00 hodin
21. ročník - zpívání koled na nádvoří zámku. Účinkují všichni přítomní a
smíšený pěvecký sbor Dech ZUŠ ve Vlašim.
27. prosince (neděle) Studio Bílý drak
14.00 -16.00 hodin
Tanec života. Nasloucháme svému tělu. Rytmy africké, arabské a etnické.
Vede Eva Jelenová.
5. ledna (úterý)
Spolkový dům
Včelařská beseda svazu včelařů.

18.00 -20.00 hodin

7. ledna (čtvrtek)
Spolkový dům
17.00 -18.00 hodin
Léčivé bubnování s psychologem Pavlem Pinsnerem. Terapeutické
setkání s bubny pod dohledem odborníka pro všechny, kteří by rádi nalezli
duševní klid a vnitřní rovnováhu. Více informací na tel. 776 32 60 32,
e-mail: psycholog.poradna@email.cz. Vstupné: dobrovolné pro nově
příchozí.
5. ledna - 12. února
Podblanické ekocentrum
Galapágy výstava fotografií z expedice (Ing. Jan Andreska, Ph.D.)
Přednáškový sál v přízemí Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim,
otevřeno ve všední dny od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin, vstupné
dobrovolné.
8. ledna (pátek)
Studio Bílý drak
18.00 hodin
Setkání Reiki. Vede Annamária Szillágyi - Sisi.
9. a 10. ledna
Studio Bílý drak
Workshop Práce s energií a sebeléčení duchovním světlem - vede
Mgr. Miloš Matula.
12. ledna (úterý)
Muzeum Podblanicka 17.00 hodin
Přednáška PhDr. Libuše Váňové - O betlémech a Třech králích.
13. ledna (středa)
Spolkový dům
Zasedání výboru svazu diabetiků.

14.00 -16.00 hodin

13. ledna (středa)
Studio Bílý drak
17.00 hodin
Automatická kresba - další možnosti využití. Vede Dagmar Škorpilová.

14. ledna (čtvrtek)
Spolkový dům
17.00-18.00 hodin
Léčivé bubnování s psychologem Pavlem Pinsnerem. Akce
Psychologické poradny Vlašim.
16. ledna (sobota)
Studio Bílý drak
9.00 -12.00 hodin
Pranayam jóga - vede indický jogín Shammi Sharma.
16. ledna (sobota)
Spolkový dům
9.00-16.00 hodin
Kurz malování na sklo a keramiku. Kurz povede zkušená lektorka Jitka
Ciglerová, která účastníky kurzu seznámí se základními technikami
malování na sklo a keramiku. Kurz je určen pro zájemce od 18 do 60 let.
Přihlášky naleznete na www. spolkovydum.cz nebo v průjezdu
Spolkového domu.
16. ledna (sobota)
Sokolovna Domašín
20.00 hodin
Hasičský ples v sokolovně v Domašíně. K tanci a poslechu hraje skupina
PROFIL.
21. ledna (čtvrtek)
Spolkový dům
17.00 -18.00 hodin
Léčivé bubnování s psychologem Pavlem Pinsnerem.
21. ledna (čtvrtek)
Muzeum Podblanicka 19.00 hodin
Koncert - Slavní muži Almy Mahler (A. Mahler, G. Mahler, Bizet,
Puccini) hudební pořad a četba z životopisu mimořádné osobnosti.
Andrea Kalivodová - mezzosoprán, Kristina Kasíková - klavír a Valerie
Zawadská - mluvené slovo.
22. ledna (pátek)
Studio Bílý drak
18.00 hodin
Setkání Reiki. Vede Annamária Szillágyi - Sisi.
22. ledna (pátek)
Sokolovna Vlašim
20.00 hodin
HOKEJ PLES. K tanci a poslechu hraje skupina KEKS + disko
ADRIAN MÜLLER.
22. - 24. ledna
Spolkový dům
JÓGAMANTA meditace v pohybu. Víkendový taneční workshop
s jógou, hudbou, kruhovým tancem, meditací a zpíváním manter.
Přihlašování u lektorky Dany Jirkalové na tel. 603 175 305.
23. ledna (sobota)
Sokolovna Domašín
19.00 hodin
Fotbalový ples Nesperské Lhoty v sokolovně v Domašíně. K tanci a
poslechu hraje skupina PROFIL.
24. ledna (neděle)
Studio Bílý drak
14.00 -16.00 hodin
Tanec života. Nasloucháme svému tělu. Rytmy africké, arabské a etnické.
Vede Eva Jelenová.
25. ledna (pondělí)
Podblanické ekocentrum 17.30 hodin
Galapágy, jak jsem je viděl - cestopisná přednáška. Ing. Jan Andreska,
Ph.D. nám přijede vyprávět o průběhu české expedice, která navštívila
Galapágy u příležitosti 200. výročí narození Charlese Darwina. Vstupné
dobrovolné.
26. ledna - 26. února Muzeum Podblanicka
Středověk na Podblanicku - výstava výtvarných prací ze soutěže
Malujeme s muzeem. Otevřeno úterý - pátek 9 12, 13 16 hodin.
28. ledna (čtvrtek)
Spolkový dům
17.00 -18.00 hodin
Léčivé bubnování s psychologem Pavlem Pinsnerem. Akce
Psychologické poradny Vlašim.
29. ledna (pátek)
Sokolovna Domašín
20.00 hodin
Vyhodnocení turnaje O pohár Města Vlašimi v kuželkách v sokolovně
v Domašíně. K tanci a poslechu hraje skupina PROFIL.

