SOBOTA 10. 11. 2018 od 15:00 v Centru Caolinum
Divadelní představení Čertí škola
Zveme všechny malé i velké na pohádkové představení
spolku Histrio.
Nejen děti nedávají ve škole pozor, přijďte se podívat,
jak se taková nepozornost nevyplatila třem čertům ve
třech příbězích.
Vstupné 50Kč
PÁTEK 16. 11. 2018 od 18:00 v Centru Caolinum
Příběh Titanicu
Přijďte na zajímavou přednášku Bc. Dany Šimkové,
kde se přenesete do roku 1912 a spolu se slavnými
pasažéry nastoupíte na největší loď ve své době.
Vyslechnete skutečný příběh postavený na
výpovědích a životopisech přeživších, shlédnete
skutečné záběry z lodě z roku 1912 a ukázky
originálních artefaktů vytažených z vraku lodi.
Vstupné 60Kč
NEDĚLE 25. 11. 2018 od 14:00 v Centru Caolinum
Tradiční adventní jarmark
Přijďte si zpříjemnit nedělní odpoledne, nasát
předvánoční atmosféru i vůni svařeného vína
a zakoupit si vánoční dekorace a drobné dárky.
ÚTERÝ 27. 11. 2018 od 20:00 v Centru Caolinum
Dr(o)bečky jedné herečky
Naďa Konvalinková a Tomáš Barták
Srdečně zveme na příjemný večer plný
historek, pohody a písniček s usměvavou a
půvabnou herečkou Naďou Konvalinkovou,
ženou s neuvěřitelným elánem a humorem.
Motto pořadu - S úsměvem jde všechno líp.
Vstupné v předprodeji 290 Kč
Vstupné na místě 350 Kč

Připravujeme v prosinci 2018:
2. 12. 2018 Průvod světýlek a rozsvícení vánočního stromku
8. 12. 2018 Mikulášská nadílka pro děti
21. 12. 2018 Vánoční zpívaná
24. 12. 2018 Štědrovečerní setkání u kapličky

Občané obce Nevřeň starší 62 let mohou čerpat příspěvek ve výši 1.000 Kč dle vlastního výběru na
kteroukoliv akci pořádanou Obecním úřadem Nevřeň, Knihovnou Nevřeň nebo příspěvkovou organizací
Centrum Caolinum Nevřeň na území obce i mimo území obce.
Vstupenky na akci je možné si vyzvednout předem v Centru Caolinum po předložení slevové kartičky, kam
bude zapsána čerpaná částka. Vstupenky je možné také telefonicky zarezervovat, budou připraveny na
jméno u vstupu (v tomto případě je pak nutné mít kartičku s sebou)

Akce mohou být aktualizovány, proto nás pravidelně sledujte
na internetových stránkách nebo na Facebooku.
Nechcete přijít o akce konané v Centru Caolinum Nevřeň?
Přihlaste se k odběru newsletteru na www.centrumcaolinum.cz
Doporučujeme si rezervovat vstupenky na akce v Centru Caolinum Nevřeň
osobně, e-mailem nebo telefonicky.
tel: 727 979 345, e-mail: info@centrumcaolinum.cz
www.centrumcaolinum.cz www.nevren.cz

