
andělské
adventní
neděle na zámeckém návrší v Litomyšli

Pořádají: Město Litomyšl, Zámecké návrší p.o., Smetanova Litomyšl o.p.s.,
Smetanův dům p.o., Státní zámek Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli,
Evropské školicí centrum, Informační centrum Litomyšl, 
Betlémáři Litomyšlska, SZaTŠ Litomyšl, ZUŠ B. Smetany a litomyšlské církve.
Změna programu vyhrazena.

9.00–17.00 Zimní dětská herna / regionální muzeum
9.00–17.00 Marie Fischerová-Kvěchová známá i neznámá – výstava /

regionální muzeum
9.00–17.00 Litomyšl – město kultury a vzdělanosti – stálá expozice /

regionální muzeum
9.00–17.00 Vznik Československa očima Quidona Šimka – výstava /

regionální muzeum
10.00–19.00 Výstava historických i současných betlémů /

chrám Nalezení sv. Kříže
10.00–19.00 Andělská vyhlídka z mezivěží chrámu, Andělé na návrší

– expozice sakrálního umění / chrám Nalezení sv. Kříže
11.30 Adventní prohlídky zámku*
13.00–18.00 Gurmánský trh / prostranství před chrámem
13.00–18.00 Živá zvířata / prostranství před chrámem

13.00–16.30 Andělčino putování – soutěž pro děti /
prostranství před chrámem

13.00–17.00 Prodejní výstava vánočních ozdob** / zámecké sklepení
13.00–17.00 Obnovená expozice Srdce pro Václava Havla,

ochutnávka vín / zámecké sklepení
13.00–18.00 Výtvarné dílničky pro děti / zámecké informační centrum
14.30 a 15.30 Komentovaná prohlídka výstavy betlémů /

chrám Nalezení sv. Kříže
14.30–15.30 Komentovaná prohlídka města /

začátek v chrámu Nalezení sv. Kříže
16.30–19.00 Světelná instalace / chrám Nalezení sv. Kříže

* nekoná se 4. adventní neděli
** nekoná se 1. adventní neděli
*** Zámecké sklepení v moci pekelné se koná od 2. do 5. 12.

www.andelskalitomysl.cz
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Andělský advent v Litomyšli

1. andělská neděle
2. prosince 2018

13.00–13.30 Sboreček 1. MŠ Litomyšl / pódium
13.00–17.00 Andělíčci ochránci aneb Andělé mezi námi

– výtvarná dílna k výstavě / regionální muzeum
14.00–19.00 Zámecké sklepení v moci pekelné*** / 

zámecké sklepení
14.00–15.15 Jana a Iva Věnečkovy / pódium
15.00–16.00 O Budulínkovi – loutková pohádka / Nová městská síň
15.30–16.00 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / pódium
16.00–17.00 JANANAS – I. část koncertu / pódium
17.00–17.30 Slavnostní rozsvícení stromu, videomapping,

sbory Kvítek a Lilium / pódium / zámecký pivovar
17.30–18.30 JANANAS – II. část koncertu / pódium

3. andělská neděle
16. prosince 2018

13.00–13.45 Sbor Vlastimil a sbor 1. ZŠ Litomyšl / pódium
13.00–17.00 Zimní cvrlikání aneb kdo nám létá ke krmítku

– výtvarná dílna k výstavě / regionální muzeum
13.00–17.00 Fler Kreativ Litomyšl / zámecký pivovar
14.00–15.00 Sbory Kvítek, Lilium a jejich hosté / pódium
15.00–16.00 O pyšné princezně – loutková pohádka / Nová městská síň
15.30–16.30 Jen tak – folková kapela / pódium
16.30–17.00 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / pódium
17.00–18.00 MÁRIO BIHÁRI A BACHTALE APSA / pódium
18.00–18.30 Sváteční slovo Jana Pitřince, zapálení adventní svíce /

chrám Nalezení sv. Kříže
18.30–20.00 Hudba pomáhá – koncert benefičního festivalu /

zámecká jízdárna

2. andělská neděle
9. prosince 2018
13.00–14.00 Endorfin – skautská hudební skupina /

pódium
13.00–17.00 Má panenka Malenka kde spinkat? – výtvarná dílna

k výstavě / regionální muzeum
14.00–14.15 Hýbeme se s hudbou – kroužek 2. ZŠ Litomyšl / pódium
14.30–15.00 Heblata – lidový soubor / pódium
15.00–16.00 Sněhová královna – loutková pohádka / Nová městská síň
15.30–16.30 Saframenská kapela / pódium
16.30–17.00 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / pódium
17.00–18.00 CHANTAL POULLAIN S KAPELOU / pódium
18.00–18.30 Sváteční slovo Václava Hurta, zapálení adventní svíce /

chrám Nalezení sv. Kříže

4. andělská neděle
23. prosince 2018
13.00–17.00 Jak si ozdobit stromeček

– výtvarná dílna k výstavě / regionální muzeum
14.00–15.00 Unsere Gruppe – mládežnická kapela z Nového kostela /

pódium
15.00–16.00 O Šípkové Růžence – loutková pohádka / Nová městská síň
15.30–16.30 The Cousins / pódium
16.30–17.00 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / pódium
17.00–18.00 FOUR IN VAN / pódium
18.00–18.30 Sváteční slovo Štěpána Kláska, zapálení adventní svíce /

chrám Nalezení sv. Kříže

všechny andělské adventní neděle

Slavnostní rozsvícení stromu


