sobota 9. 2. 2019

Past na osamělého muže

divadlo:

DS E. F. Burian Tanvald uvede detektivní hru Roberta Thomase

začátek v 19.30 hod. – kinosál Josefův Důl

vstupné 70,- Kč

Povídání o starých časech v Josefově Dole
začátek v 17.00 hod. - sál v budově muzea v Josefově Dole
vstupné dobrovolné

pátek a sobota 22. a 23.2. 2019
infocentrum: Čaj v ÍČKU

sobota 9. 2. 2019
Setkání s Pavlem

hudba:

pátek 22. 2. 2019
beseda: Než roztál josefodolský JIZERAN

Pozvání na Kitlův zázvorový (i jiný) čaj

K tanci a poslechu hraje skupina Depozit

otevírací doba IC Josefův Důl

začátek ve 20.00 hod. – sál v budově muzea Josefův Důl
vstupné dobrovolné

divadlo:

sobota 16. 2. 2019
Závody na bobech
Dětské závody na bobech
začátek ve 13.00 hod. – louka za penzionem Evelin

divadlo:

sobota 16. 2. 2019
Otcové se rodí ve skříních

Divadelní spolek J. K. Tyla Josefův Důl

začátek v 19.30 hod. – kinosál Josefův Důl

vstupné 70,- Kč

sobota 23. 2. 2019
Maribel a podivná rodina

DS Svatopluk Benešov uvede hru španělského autora Maribel a podivná rodina. Dvě stárnoucí
sestry se jednoho dne seznámí se čtveřicí dívek, které vnesou rozruch do jejich jinak
poklidného života, vše však zkomplikuje účetní.
Motto představení: Bereme-li lidi takové, jací jsou, děláme je horšími; jednáme-li s nimi, jako
by byli takoví, jací mají být, pomáháme jim, aby se takovými stali.

začátek v 19.30 hod. – kinosál Josefův Důl

vstupné 70,- Kč

úterý 26. 2. 2019
Kavárna POKEC
Tvořivé odpoledne pro všechny. Můžeš si pokecat a něco vyrobit.

začátek v 15.00 hod. – sál v budově muzea v Josefově Dole

úterý 12. 3. 2019
Kavárna POKEC
Tvořivé odpoledne pro všechny. Můžeš si pokecat a něco vyrobit.

začátek v 15.00 hod. – sál v budově muzea v Josefově Dole

divadlo:

sobota 16. 3. 2019
Žerty Antona Pavloviče

sobota 23. 3. 2019
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
Soutěže, odměny, písničky (hudba), KLOBOUK ŠTĚSTÍ. Těšit se můžete na
ocenění (vyhodnocení) masek. Občerstvení zajištěno.

začátek 15.00 hod. sál v budově muzea v Josefově Dole
vstupné zdarma

úterý 26. 3. 2019
J. A. Komenský by žasnul

Divadelní soubor H.A.D. Hodkovice nad Mohelkou

začátek v 19.30 hod. – kinosál Josefův Důl

sobota 16. 3. 2019
Karneval na lyžích

Setkání učitelů
začátek v 17.00 hod. – sál v budově muzea v Josefově Dole

29. - 30. 3. 2019
Noc s Andersenem

Karneval pro děti patří neodmyslitelně k ukončení lyžařské sezony.

začátek ve 13.00 hod. –Lyžařský areál Lucifer Josefův Důl

úterý 19. 3. 2019
Cesty k cílům
Autorské čtení s paní Klárou Pospíšilovou
začátek v 18.00 hod. – Infocentrum v Josefově Dole
vstupné zdarma
***************************************************************
Pokladna v divadle otevřena 30 minut před začátkem představení.
http://www.divadlojosefuvdul.cz
http://josefuvdul.eu

Milí pohádkoví přátelé, těšíme se na setkání s vámi.

knihovna v Josefově Dole

hudba:

sobota 30. 3. 2019
Hasičská zábava
Zveme k tanci a poslechu

začátek v 20.00 hod. – sál v budově muzea Josefův Důl

vstupné dobrovolné
***************************************************************
Srdečně Vás zvou pořadatelé:
Divadelní spolek J.K. TYL Josefův Důl, manželé Verhoefovi, OÚ Josefův Důl

