
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
Irena Babáčková (kytara), Helena Tamelová (soprán)
1. 12. (ne) 14.00 galeriezet
Helena Tamelová pochází z Poličky. Její repertoár zahrnuje díla
operní, operetní, oratorní a také písňové cykly. Je členkou vokální-
ho brněnského souboru Forte a vokálně instrumentálního pardu-
bického souboru Rebelcanto, se kterým vystupuje na koncertech u
nás i v zahraničí.
Irena Babáčková je přední talentovanou kytaristkou na-
stupující generace interpretů klasické hudby. Pochází z
Vojnova Městce u Žďáru nad Sázavou. Irena Babáčko-
vá zařazuje do svého repertoáru skladby různých ob-
dobí, ale nejvíce blízká je jí hudba autorů 18. a 19. sto-
letí, především pak hudba španělská. Kromě sólové
kytary se věnuje také komorní hře.
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart - Abendempfindung ,
Komm, liebe Zither
Johan Kaspar Mertz – Bardenklänge op. 13: Romanze, Unruhe,
Liebeslied, tarantelle (kytara sólo)
Petr Eben – Písně k loutně: 1. Milovánie bez vídánie, 4. Jak lou-
čení mě bolí, 5. Jakž jsem tě najprv poznal, 6. Stratilať jsem milé-
ho
Francisco Tárrega – Recuerdos de la Alhambra, Manuel de Falla –
Siete canciones populares espaňolas: 1. El Paňo Moruno, 2. Se-
guidilla Murciana, 5. Nana, 6. Canción, 7. Polo
Vstupné 50,- Kč. Děti zdarma. Srdečně zvou pořadatelé. 

■

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ Žerotín
Olomouc, pobočka Velká Bystřice
3. 12. (út) 17.00 galeriezet
Účinkují žáci ze tříd vyučujících Lenky Černíno-
vé, Evy Bínové, Zuzany Antlové, Zuzany Pouch-
lé, Jany Vaculíkové, Petera Remeníka a Pavla Bal-
caříka. Na akci jste srdečně zváni.

■

VÁNOČNÍ JARMARK
4. 12. (st) 15.00 mateřská škola Zámecká
Děti i paní učitelky se těší na všechny, kdo si s ni-
mi chtějí užít předvánoční atmosféru.
Bude připraven prodej vánočních ozdob, dárků
a dekorací, adventních věnců a vazeb na vánoč-
ní stůl. Můžete se zúčastnit charitativního prode-
je vánoční hvězdy pro dětské onkologické oddě-
lení FN v Olomouci, dát si voňavé vánoční pití,
zastavit se u vánočního ohně a společně vypustit
vánoční lampióny. Těšíme se na vás!

■

SVATÝ MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

5. 12. (čt) 17.00 Zámecké náměstí
Děti mohou posílat svá přání Ježíškovou poštou, dát si i
s rodiči něco na zahřátí a nakonec rozsvítíme vánoční
strom na náměstí.

■

ADVENTNÍ KONCERT
8. 12. (ne) 18.00 
kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
Adventní koncert hanáckého mužského sboru
Rovina, folklorního souboru Hájiček a Cimbálo-
vé muziky Záletníci.
Uvádí o. s. Folklorum v rámci projektu Hanácký
rok v Bystřici. Uslyšíte písně období adventu, tra-
diční předvánoční koledy, lidové sborové zpěvy,
cimbálovou muziku a skladby starých autorů.

OBCHŮZKA LUCEK
12. 12. (čt) 17.00 od Nádražní na Zámecké
náměstí
Bíle zahalené postavy Lucek přijdou strčit svůj
nos do vaší kuchyně a přesvědčit se, jestli už má-
te před Vánocemi uklizeno. Půjdou z ul. Nádraž-
ní II. přes ul. 8. května kolem Domu pokojného
stáří a průvod ukončí na Zámeckém náměstí.

■

IMPROVIZAČNÍ DIVADLO
13. 12. (pá) 19.00 Kulturní dům Nadační
Utkání olomouckých a ostravských improvizátorů
Improvizační zápas divadla O2Z proběhne jako utkání ostravských
a olomouckých improvizátorů. Tato divadelní forma v sobě skrývá
trochu sportovního napětí i kulturního vyžití. Přijďte se s námi po-
bavit.
Vstupné: dospělí = 100,- Kč; děti = 70,- Kč. 

■

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
19. 12. (čt) 17.00 Zámecké náměstí
Setkání u vánočního stromečku na náměstí se zpěvem
koled.
Vánoční svátky v Bystřici začínají sousedským setkáním
u stromečku na náměstí, společně si zazpíváme kole-
dy, bude nás hřát ohnivá vatra a zevnitř punč, grog ne-
bo horký čaj. Všem zahraje ve vánočním tónu MS
Band a soubory Haná, Krušpánek a Kanafaska. Sladká odměna je
připravena pro děti, které zazpívají koledy nebo vánoční písničky.

■

ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ Z VĚŽE KOSTELA
24. 12. (út) 21.15 
věž Římskokatolického kostela
Z kostelní věže nás ještě před půlnoční bude
svolávat k jesličkám hlas trubek.
Ještě než se rozezní kostelní zvony před půl-
noční, bude nás z kostelní věže k jesličkám

svolávat hlas trubek. Rozbalte dárky a přijďte ke kostelu. Nebo si
aspoň otevřete okno, snad hlas trubek doletí až k vám. 

■

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 
24. 12. (út) 22.00 Římskokatolický kostel a Husův sbor
I této noci bude z bystřických kostelů znít přání všem lidem dob-
ré vůle, pokoj, naději, mír, přátelství a lásku do dalšího roku.

■

ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ
26. 12. (čt) 18.00 Kulturní dům Nadační
Folklorní soubor Haná zve k oslavě vánočních svátků i rozloučení
se starým rokem.
Tradičně vystoupí soubory z Velké Bystřice, dále Záhorská muzi-
ka, Cimbálová muzika Záletníci a cimbálová muzička ZUŠ Iši
Krejčího z Olomouce. Přijďte příjemně prožít zbytek svátků u do-
mácího punče.

■

SILVESTR V DIVADLE ANEB
„MY SLAVÍME PRVNÍ“

31. 12. (út) 10.00 Kulturní dům Nadační
Divadelní představení a silvestrovské posezení.
Divadelní soubor Osvětové besedy Velká By-
střice, který vám zahraje divadelní komedii Potrestaný záletník, uvi-
díte ukázku ze hry Slavík v podání dětského divadelního souboru
Meče a Přeslice a přesně v poledne jste zváni na polední přípitek a
velký raut. Vstupenky jsou pouze v předprodeji v Kulturním a infor-
mačním centru na Zámeckém náměstí. Ceny vstupenky 150,- Kč.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
AKCE V PROSINCI 2013


