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1.-14.11.
Jilemnice – Dušan Kállay,
Grafika, poštovní známka,
ilustrace, výstava, Krkonošské
muzeum Správ KRNAP

Út 2.11.
Železný Brod – Doučovací
hodina pro pokročilé, opakování
látky dějepisu z období, kdy naší
zemi vládli Přemyslovci,
Lucemburkové a Habsburkové,
Městské divadlo, od 10 hod

2.-30.11.
Desná – Příroda na dlani,
výstava fotografií přírody Desné i
blízkého okolí, 2.11. proběhne
beseda o fotografování, Riedlova
vila, od 17 hod

3.-4.11.
Tanvald – Román pro muže,
nová česká komedie podle
M.Viewegha s M.Donutilem a
M.Vladikou, Kino Jas, od 19 hod

Čt 4.11.
Jablonec n.N. – Two voices,
jedinečné spojení dvou dámských
hlasů v dokonalém souznění, to je
mezzosopranistka Edita Adlerová
a šansoniérka Jana Rychterová,
Městské divadlo, od 19 hod

Pá 5.11.
Jablonec n.N. – Musica
Antiqua Ensemble, vystoupí
Jablonecká píšťalka a Musica
Antiqua Ensemble z Maďarska,
Kostel sv. Anny, od 18 hod
Hejnice – Svatohuberská mše a
slavnost, zahájení: Lesnické
učiliště v 10 hod, na závěr mše
v hejnické bazilice

5.-6.11.
Tanvald – Občanský průkaz,
nová česká tragikomedie Ondřeje
Trojana, Kino Jas, od 19 hod

So 6.11.
Tanvald – Putování se světýlky,
start u MDC Maják v 16 hod,
(baterky s sebou), více info na
tel: 723 233 806

Desná – Poudačky zpod
kokerháče, představení
připomene půvab
Podkrkonošského nářečí,
Riedlova vila, od 19 hod

Ne 7.11.
Desná v JH – O Smolíčkovi,
pohádka pro děti od 3 let, hraje
Miroslav Los z libereckého
Divadla Na cestě
Jablonec n.N. – Když Harry
potkal Sally, romantická
komedie s J. Langmajerem a
Ivanou Jarešovou, Městské
divadlo, od 19 hod

Po 8.11.
Tanvald – Pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti
Jablonec n.N. – Ja Malkáč,
náhled do soužití jedné československé rodiny koncem 60.let
minulého století očima 5letého
kluka, Měst. divadlo, od 19 hod

Út 9.11.
Tanvald – Aby bylo jasno,
divadelní komedie plná
úsměvných nedorozumění a
bláznivých zápletek, v hl. roli:
Jan Rosák, Dana Homolová,
Veronika Nová a Otto Kallus,
předprodej v pokladně kina,
rezervace na odkazu na
www.tanvald.cz nebo na
www.disdata.cz
Smržovka – Slet bubeníků,
nejlepší čeští i světoví bubeníci
představí rytmickou smršť,
prolnutí všech možných
hudebních směrů, vlivů a
etnických kořenů, Parkhotel
Smržovka, od 16 a 20 hod
Desná – Ro(c)kování s Jiřím
Černým, hudebně diskusní
pořad známého hudebního
publicisty, Riedlova vila, od 19 h
Železný Brod – Ze dvou se
to lépe táhne, zábavný pořad
Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové,
parodie TV pořadů, soutěží
apod, Městské divadlo

St 10.11.
Tanvald – Přežít svůj život,
nová česká komedie Jana
Švankmajera, Kino Jas, od 19 h

Čt 11.11.
Jablonec n.N. – Dášenka čili
život štěněte, loutkové
představení pro děti, Kino Junior,
od 9 hod
Jablonec n.N. – Clarinet
faktory, skladby G.Gabrielliho,
W.Byrda, G.Gershwina,
J.S.Bacha a dalších, od 19 hod

11.11.-10.12.
Tanvald – Podivuhodní tvorové
Jizerských hor, výstava fotografií
Jaroslava Procházky, výstavní
sálek Městské knihovny Tanvald

Pá 12.11.
Jablonec n.N. – A ještě trochu
swingu, orchestr Rudy
Janovského hraje taneční melodie
30.-60. let, Eurocentrum, od 20 h

12.-13.11.
Tanvald – Sammyho
dobrodružství 3D, animovaný
film pro děti, trojrozměrně s 3D
brýlemi, Kino Jas, od 16 hod
Tanvald – Saw 3D, americký
horor, trojrozměrně s 3D brýlemi,
Kino Jas, od 19 hod

12.11.-9.12.
Smržovka – Pro osm koní
nebo osmačtyřicet mužů,
výstava zaměřená válku a vlaky
z r. 1914-18 s podtitulem Světová
válka z okna železničního vozu,
výstavní síň Zámečku

So 13.11.
Smržovka – Den válečných
veteránů/ Pomníčky 2010, sraz
v 9 hod v Zámečku
Jablonec n.N. – Gaetano
Donizetti – Don Pasquale, přímý
přenos z Metropolitní opery v New
Yorku, v rafinované belcantové
komedii předvede své umění
operní pěvkyně Anna Netrebko,
Kino Radnice, od 18.45 hod

Liberec – Den otců a zvířecích
otců, ZOO Liberec, více na:
www.zooliberec.cz

Út 16.11.
Tanvald Jíst, meditovat,
milovat, americká romantická
komedie, Kino Jas, od 19 hod
Smržovka – Drátkování –
„Kamínky v krajce“, budova ZŠ
v Komenské ulici, od 17 hod

St 17.11.
Tanvald – Ďábel, americký horor,
Kino Jas, od 19 hod

Čt 18.11.
Tanvald – Medové vánoční
perníčky, pečení a zdobení, DDM
Ulita, od 16.30 hod

Pá 19.11.
Smržovka – Petr Kopejska –
písňový recitál, duchovní písně a
mantry s kytarou, Olina Francová
– výstava plastik, Galerie Béčka
(Hlavní ulice – vchod ze
Smetanovy, v přízemí prodejna
chovatelských potřeb), od 18 hod

19.-21.11.
Tanvald - Harry Potter a
Relikvie smrti/ Část 1, americký
dobrodružný film, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 17 hod

20. – 21.11.
Sychrov – Pohádkové
prohlídky - premiéra nové
pohádka, prohlídky zámeckých
interiérů formou divadelního
představení pro malé návštěvníky.
Začátky představení od 10, 11, 12,
13.30, 14.30 a 15.30 h. Rezervace
nutná tel: 482 416 011 (denně od
10 do 14 hod)

Po 22.11.
Jablonec n.N. – Caveman,
slavná one man show o tom, co
dělá muže mužem a ženu ženou,
Městské divadlo, od 19 hod

Út 23.11.
Tanvald – Travesti show Hanky
Panky „Z pohádky do pohádky“,
nová zábavná show plná převleků,
humoru a známých pohádkových
melodií, Kino Jas Járy Cimrmana,
od 19 hod (předprodej v kině,
možnost rezervace na
www.tanvald.cz nebo
www.disdata.cz

St 24.11.
Tanvald – Netradiční
adventní věnce, výroba
adventních svícnů do keramické
misky, DDM Ulita, od 15 hod
Tanvald – Hlava – Ruce –
Srdce, nový český film Davida
Jařaba, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod
Jablonec n.N. – La Bohéme,
lyrická opera na námět románu
Henri Murgera „Obrazy ze
života bohémy“, Městské
divadlo, od 19 hod

Čt 25.11.
Tanvald – Olga
Scheinpflugová; Houpačka,
divadelní komedie v podání DS
Tyl Josefův Důl, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod
Jablonec n.N. – Dalibor
Janda, koncert trojnásobného
českého slavíka, akustické
turné „Říká si Hurikán 2010,
Městské divadlo, od 19 hod

Pá 26.11.
Tanvald – Občanský průkaz,
nová česká tragikomedie
Ondřeje Trojana, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod
Smržovka – Poslední leč,
myslivecká zábava – myslivecká
kuchyně a dobrá hudba,
Parkhotel Smržovka, od 20 hod

So 27.11.
Tanvald – Kurz Adventní
věnce, přihlášky do 24.11. na
tel: 774 825 085 nebo přímo
v MDC Maják
Tanvald – Red: Ve výslužbě a
extrémně nebezpeční,
americká hvězdně obsazená
akční komedie, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod
Desná – Společenský ples
města Desná, tradiční
zahajující ples sezóny, KD
Sklář, od 20 hod
Železný Brod – Mikulášská
besídka pro děti, sokolovna
ŽB, od 15.30 hod, Mikulášská
zábava pro dospělé, netradiční
vystoupení, mikulášská nadílka,
k tanci a poslechu hraje
Československá diskotéka,
sokolovna Žel.Brod, od 20 hod

Železný Brod – Eternal Voices,
koncert komorního pěveckého
sboru plný spirituálů, gospelů a
afrických písní, kaple Jednoty
Bratrské v Železném Brodě,
od 17 hod

Ne 28.11.
Smržovka – Rozsvícení
vánočního stromu, před
Zámečkem, od 18 hod
Harrachov – Tradiční první
adventní podvečer spojený
s rozsvícením vánočního
stromu, prostor před hlavním
vstupním vchodem harrachovské
radnice, www.harrachov.cz
Železný Brod – První adventní
neděle, dětský pěvecký sbor
Řetízek a Hvězdičky zpívají
Hosana, Jednota bratrská, od 9 h
Jilemnice - Vítání Krakonoše,
tradiční akce pro děti z Jilemnice
a okolí, zámecký park Jilemnice,
více informací na webu:
www.mestojilemnice.cz

28.11.-9.1.
Jablonec n.N. – Betlémy stále
živé, výstava betlémů, kde bude
mimo jiné k vidění i unikátní
čtyřmetrový betlém, slavnostní
zahájení 28.11. v 15 hod

Út 30.11.
Tanvald – Vánoční tiffany –
anděl, výroba skleněné vytráže
(pro děti od 10 let), DDM Ulita,
od 15.30 hod
Tanvald – Machete, americký
akční film Roberta Rodrigueze,
Kino Jas Járy Cimrmana,
od 19 hod
Jablonec n.N. – Milostný
trojúhelník, v hlavních rolích
komedie o vztahových
propletencích tří kolegů hrají
P.Liška, M.Zbrožek a J.Polášek,
Městské divadlo, od 19 hod
Železný Brod – Rozsvícení
vánočního stromu, více info na:
www.zeleznybrod.cz
*změna vyhrazena*
Infocentrum Tanvald
Krkonošská 629,Tel:483 369 670-1
infocentrum@tanvald.cz

