
GALERIE 140
Otevřeno: pondělí–neděle 10.00–12.00 / 13.00–16.00 hodin,
svátky 13.00–16.00 hodin, 24. 12. 2022 a 1. 1. 2023 zavřeno,
5.–8. 12. a 12.–15. 12. otevřeno od 13.00 hodin
Vstupné: 20 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři
a ZTP 10 Kč, děti do 6 let a ZTP/P zdarma.

24. listopadu 2022 – 8. ledna 2023

VÁNOCE VE SVĚTĚ
Vánoční svátky se slaví téměř po celém světě.
Každá zeměmá ale své typické zvyky a tradice, dárky
v nich nenosí Ježíšek a také dny, kdy se dárky rozdávají,
se mohou lišit. Pro naši výstavu jsme vybrali devět
evropských zemí – Řecko, Itálii, Chorvatsko, Slovensko,
Maďarsko, Švédsko, Finsko, Ukrajinu a Velkou Británii.
Dozvíte se například, kde naděluje Befana, jakou roli
ve Švédsku zastává kozel nebo kde si vaří švestkovou
polévku.
I letos je součástí výstavyStrom splněných přání
pro děti ze sociálně slabých a ukrajinských rodin.
Příjem dárků bude probíhat do 18. prosince 2022.
Seznam přání najdete na www.taborcz.eu v sekci
Nepřehlédněte.
Ve středu 23. listopadu v 17.00 hodin zveme
na vernisáž výstavy.

Doprovodný program:
sobota 17. prosince v 10.30 a 14.00 hodin
Povídání o adventních a vánočních zvycích
pro rodiny s dětmi s Pavlou Jankovou–Kohelovou.

INFOCENTRUMMĚSTO TÁBOR
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
telefon: 381 486 230–4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
www.visittabor.eu
otevřeno: pondělí–pátek 8.00–16.00 hodin
24.–26. 12. zavřeno,
29.–30. 12. zavřeno (inventura)
1. 1. 2023 zavřeno
Změna programu vyhrazena!
Více informací o kulturních akcích v Táboře nawww.visittabor.eu.

sobota 24. prosince ve 24.00 hodin
kostel sv. Filipa a Jakuba v parku Pod Kotnovem

PŮLNOČNÍ RYBOVKA U JAKUBA
Půlnoční bohoslužba s provedením České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“
Účinkují hudebníci z Tábora a okolí.
Pořádá Starokatolická církev ve spolupráci s městem Tábor.

pondělí 26. prosince v 16.00 hodin
děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
Žižkovo náměstí

ČESKÁMŠE VÁNOČNÍ „Hej mistře“
v podání Táborského symfonického
orchestru BOLECH
Diriguje Jiří Sycha.
Sólisté: Kateřina Hebelková (soprán),
Monika Jägerová (alt), Vincenc Ignác Novotný (tenor),
Michal Marhold (bas), Blanka Novotná (varhany)
Pěvecké sbory: Domino (Tábor), Hlahol (Tábor),
Harmonie (Planá nad Lužnicí), Táborský chrámový sbor
(Tábor), Nokturno (Sezimovo Ústí)

VÍTÁME ROK 2023
neděle 1. ledna 2023 v 15.30 hodin
poutní kostel Klokoty

NOVOROČNÍ VARHANNÍ KONCERT
Vánoční skladby, koledy a improvizace.
Účinkují Ladislav Šotek (varhany),
Jana WILKES (zpěv) a hosté.

GALERIE U RADNICE
Otevřeno: úterý–neděle 10.00–12.00 / 13.00–16.00 hodin,
svátky zavřeno
Vstupné: 20 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři
a ZTP 10 Kč, děti do 6 let a ZTP/P zdarma.

do 13. ledna 2023

DANNY LIŠKA – SPEKTRUM
Obrazy umělce pochází z různých časových období
a nabízí spektrum různých témat. Malířův symbolismus
využívá různorodost stylu od akademicky realistického
malířství až po styl secese přelomu 19. a 20. století.

www.visittabor.eu
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sobota 17. prosince v 18.00 hodin
kostel sv. Filipa a Jakuba v parku Pod Kotnovem

CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Rotary klubu Tábor
Účinkuje Komorní pěvecký sbor DOMINO Tábor
pod vedením Jakuba Smrčky.
Vstupné 400 Kč.
Pořádá Rotary klub Tábor.

VÁNOČNÍ ČAS NASTÁVÁ…
sobota 24. prosince v 9.30 hodin
Žižkovo náměstí

SVĚTLO Z BETLÉMA
Pásmo zpěvů a koled spojené s rozdáváním
betlémského světla. Promluvu budemít farář
Starokatolické církve Alois Sassmann.
Ve spolupráci s táborskými křesťanskými církvemi.

sobota 24. prosince ve 21.00 hodin
Žižkovo náměstí

ŠTĚDROVEČERNÍ VYTRUBOVÁNÍ
v podání Žesťového souboru
Swing Band Tábor

sobota 24. prosince ve 21.30 hodin
děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
Žižkovo náměstí

PŮLNOČNÍ MŠE
Účinkují Ladislav Šotek (varhany)
a Táborský chrámový sbor.
Pořádá Římskokatolická farnost Tábor.

sobota 24. prosince ve 23.30 hodin
park Pod Kotnovem

PŮLNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
v podání Žesťového souboru
Swing Band Tábor

pondělí 5. prosince v 17.00 hodin
Žižkovo náměstí

ČERTOVINY
Program, se kterým šijou všichni čerti. Nebude chybět
tradiční nadílka od Mikuláše, čertovská dílnička, pekelné
veličenstvo, kniha hříchů a další překvapení.

10.–11. prosince
Žižkovo náměstí

STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH
Přijďte si užít adventní čas a atmosféru staročeských
Vánoc, vyzkoušet staré vánoční zvyky a obdivovat
tradiční uměleckořemeslnou výrobu.
sobota 10. prosince, 9.00–18.00 hodin
Účinkují kapela STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
a orchestr PÉRO ZA KLOBOUKEM.
17.00 hodin – Vánoce za časů našich prababiček
Divadelní představení, které připomene, jak to vypadalo
v adventním čase za dob našich prababiček.
Účinkuje Studio Dell’arte.
neděle 11. prosince, 9.00–16.00 hodin
Účinkují ŽESŤOVÝ SOUBOR Jakuba Valeše
a kapela ŠVEJK BAND.
Doprovodný program: staročeské vánoční zvyky
(pouštění a věštění z lodiček, lití olova a vosku,
hod střevíčkem), historický kolotoč pro děti, dětská
vánoční dílnička, nebeští andělé, živí velbloudi a další.

sobota 17. prosince, 16.00–19.00 hodin
Žižkovo náměstí

ŽIVÝ BETLÉM
v předvečer Zlaté neděle
Kouzelný příběh, vycházející z křesťanské tradice,
zobrazující události a postavy, související s narozením
Ježíše Krista. Nebudou chybět živá zvířátka, trubači zahrají
každou celou hodinu známé koledy a pastýř bude vyprávět
„Jak to bylo s Ježíškem a proč slavíme Vánoce“.
Program oživí ANDĚLSKÁ KAPELA a JEŽÍŠKOVA
VÁNOČNÍ POŠTOVNA.

pátek 25. listopadu v 17.00 hodin
Žižkovo náměstí

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
s pozváním na vánoční punč
Zahájení adventu zpříjemní kapela SWINGBAND TÁBOR,
Andělská poštovna a zjevení andělů.

sobota 26. listopadu – pátek 23. prosince

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
s adventními stánky
na náměstí T. G. Masaryka
Předvánoční atmosféru budou po celý advent nabízet
stylové stánky s vánočním zbožím, slaměný betlém
a Ježíškova kancelář. Přijďte se zahřát teplou medovinou,
ochutnat svařák a dalších dobroty.
Otevírací doba stánků: 11.00–18.00 hodin

neděle 27. listopadu ve 14.30 a v 16.00 hodin
náměstí T. G. Masaryka

ADVENT NA KOLEČKÁCH
Pouliční představení adventních zvyklostí, tradic a nálad
tohoto svátečního času.
Účinkuje Divadlo KVELB.

pátek 2. prosince v 18.00 hodin
kostel sv. Filipa a Jakuba v parku Pod Kotnovem

VÁNOČNÍ KONCERT
PETRY A JÁRY BÁRTOVÝCH
Vánočně laděný koncert představí nejen písně autorské,
ale i písně vánoční a skladby přejaté napříč hudebním
světem.
Účinkují Jára Bárta (klávesy), Petra Bártová (zpěv),
Alasdair Bouch (zpěv, kytara), Jan Buble (kontrabas,
baskytara), Stanislav Kubín (kytara) a Jiří Sycha (housle).
Vstupné 100 Kč.
Předprodej vstupenek od 21. listopadu
v Infocentru Město Tábor.


