Program Domu kultury na měsíc prosinec 2018
Adventní zvonění
2. 12. 2018, Ostatní, Dům kultury Hodonín
Město Hodonín a Dům kultury Hodonín si Vás dovolují pozvat na Adventní zvonění – zahájení adventu v Hodoníně,
které se uskuteční v neděli 2. prosince 2018.

Začátek
akce:

17.45

Martina Kociánová a České komorní trio
6. 12. 2018, Koncerty, Dům kultury Hodonín
Martina Kociánová je česká rozhlasová a televizní moderátorka a koncertní pěvkyně-sopranistka. S Českým
komorním triem spolupracuje Martina Kociánová již řadu let. Zpívá za doprovodu Českého komorního tria skladby a
operní árie z období baroka i klasicismu.

Začátek akce:

19.00

Odkaz na rezervaci:

https://prodej.dkhodonin.cz/incoming.aspx?mrsid=1&eventid=8009

Petra Janů a Amsterdam ,, Jedeme dál! "
11. 12. 2018, Koncerty, Dům kultury Hodonín
Výběr největších rockových hitů Petry Janů doplněný o další oblíbené písničky a také o novinky z alba Blázni. Petra
Janů doprovází skupina Amsterdam, kterou tvoří ,, ostřílení “ rockeři: Pavel Lochman (klávesy + zpěv), Roman Štefl
(baskytara), Miloš Švec (elektrická kytara), Tomáš Marek (bicí). Koncert (délka 90 minut).

Začátek akce:

19:00

Odkaz na rezervaci:

https://prodej.dkhodonin.cz/incoming.aspx?mrsid=1&eventid=8075

Poslední doutník - derniéra DS Svatopluk
12. 12. 2018, Divadelní představení, Dům kultury Hodonín
Denriéra divadelní inscenace v podání divadelní souboru Svatopluk. Hořká komedie řeší stálost vztahu mezi mužem
a ženou a jejich rozdílnosti.

Začátek akce:

19.00

Odkaz na rezervaci:

https://prodej.dkhodonin.cz/incoming.aspx?mrsid=1&eventid=8375

30. ročník Seriálu koncertů dechových hudeb
13. 12. 2018, Koncerty, Dům kultury Hodonín
Již tradičně ve čtvrtek proběhne v Kulturním domě Horní Valy 6, 30. ročník Seriálu koncertů dechových hudeb a
tentokrát si pro Vás vánoční koncert připravila dechová hudba Mistříňanka.

Začátek akce:

18.00

Odkaz na rezervaci:

https://prodej.dkhodonin.cz/incoming.aspx?mrsid=1&eventid=8198

P.R.S.A.
16. 12. 2018, Divadelní představení, Dům kultury Hodonín
Hra polského autora Eueniusze Szybala s podtitulem pět žen, tři generace, jedna rodina, stejný osud. „Život je plný
omylů! A tak se klidně může stát, že místo velkolepé rodinné oslavy babiččina životního jubilea omylem vypravíte
funus. Nezbývá pak nic jiného, než vše brát s humorem a vystrojenou pohřební hostinu, na které nechybí svíčky,
věnce ani sladké rakvičky, si užít jak se patří.“

Začátek akce:

19:00

Odkaz na rezervaci:

https://prodej.dkhodonin.cz/incoming.aspx?mrsid=1&eventid=8254

Malý vánoční jarmark v Hodoníně
16. 12. 2018 - 19. 12. 2018, Ostatní, Pěší zóna u hlavní křižovatky, Dolní Valy, Hodonín
Město Hodonín a Dům kultury Hodonín Vás srdečně zvou na Malý Vánoční jarmark. Jarmark se uskuteční na Pěší
zóně Dolní Valy Hodonín (u hlavní křižovatky). Těšit se můžete na tradiční prodej vánočního zboží, vánočních ozdob a
dekorací, stylové občerstvení a dětské koledování.

Začátek
akce:

9,00

Vánoční ozvěny II.
18. 12. 2018, Koncerty, Dům kultury Hodonín
Bezmála sto třicet členů studentského hudebního tělesa tvořeného zpěváky hodonínského gymnaziálního sboru
Barbastella, dívčího sboru ZUŠ Senica, komorního sboru ZUŠ Hodonín, muzikanty komorního orchestru ZUŠ Hodonín
a žáky literárně dramatického oboru ZUŠ Senica se zapojí do společného benefičního projektu Vánoční ozvěny II.

Začátek akce:

18:00

Odkaz na rezervaci:

https://prodej.dkhodonin.cz/incoming.aspx?mrsid=1&eventid=8515

Hřbitovní aktovky – Derniéra DS Svatopluk
19. 12. 2018, Divadelní představení, Dům kultury Hodonín
Divadelní soubor Svatopluk Vás zve v adventním čase na divadelní komedii o dušičkách, Mikuláši a Vánocích na
hřbitově s názvem Hřbitovní aktovky. Mladá česká autorka Anna Sobotková se ve Hřbitovních aktovkách pokouší
odpovědět na otázku kam odchází lidé po smrti.

Začátek akce:

19.00

Odkaz na rezervaci:

https://prodej.dkhodonin.cz/incoming.aspx?mrsid=1&eventid=8376

David Koller Acoustic Tour 2018
20. 12. 2018, Koncerty, Dům kultury Hodonín
David Koller vyjíždí s kapelou na další část úspěšného akustického turné. Loni na podzim vyprodal patnáct sálů v
českých a moravských divadlech a kulturních domech. Nyní ho čeká další porce koncertů, kam zavítá s repertoárem
svých největších hitů v akustickém aranžmá.

Začátek akce:

19.00

Odkaz na rezervaci:

https://prodej.dkhodonin.cz/incoming.aspx?mrsid=1&eventid=8074

