Knihovna v prosinci
1. 12. – 28. 2.
Vzpomínky na minulost – prodejní výstava
Matyáš Beránek
Matyáš Beránek, královédvorský rodák, se podstatnou část svého života zajímá
o kulturu a život indiánů v Severní Americe. Po návratu z USA se začal věnovat
malování a svoji tvorbu zaměřil na jejich portréty. Výstava vybraných portrétů je
umístěna v prostorách knihovny.
1. - 22. 12.
Vánoční zvyky a tradice
Zkraťme si čekání na Ježíška povídáním o Barboře, čertovi a Mikuláši a připomeňme
si pro tento čas typické, mnohdy již opomíjené, zvyky a tradice.
Program určený pro školní kolektivy v dopoledních hodinách. Rezervace u
p. Voňkové na tel. 499 320 157.
9. 12. Od 18.00 hodin
Hudba jinak
Martin Werner a spol.
Srdečné pozvání na koncert netradičních hudebních nástrojů. Přineste si s sebou
i svůj vlastní hudební nástroj. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
13. 12. od 10.00 hodin
Setkání akční skupiny žen
Seminář pořádá Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s městem Dvůr Králové
nad Labem v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. Těšíme se na Vás!
Více informací získáte na tel.: 222 211 799, e-mail:kurzy@ekscr.cz.
14. 12. od 18.00 hodin
Beseda s Jaroslavem Kratěnou
Beseda s Jaroslavem Kratěnou o cestách za dobrodružstvím po Severní Americe a
z toho vyplynuvší literární činnost aneb proč nepsat knihy v Česku. Beseda se
uskuteční v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
16.12. od 13:30 hodin
Pohádkoterapie
Pohádky o Ježíškovi - Josef Miklík
Vyvrcholením adventu a vánočních svátků je pro většinu dětí štědrovečerní nadílka
od Ježíška. Co se stalo při Ježíškově narození, jaké měl dětství anebo jak uzdravil
nemocné dítko, se dozvíme při našem posledním společném čtení v tomto roce.
Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

Program je určen pro děti od 7 let.
17. 12. od 15.00 hodin
Čert a Káča
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,-Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení
pro děti.
24. 12. – 1. 1. 2017
Všechna oddělení knihovny uzavřena.
Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a radosti do
nového roku a těší se na shledání s vámi opět v roce 2017.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

