PROGRAM REGIONÁLNÍ KNIHOVNY TEPLICE

PROSINEC 2019
HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA / po 2. 12.  16.00
Divadlo NAVĚTVI zahraje veselou vánoční pohádku pro děti od 3 let.

MARIE TEREZIE A JEJÍ DOBA / po 2. 12.  18.00
Přednáška spisovatele historických románů Josefa Špidly – roku 1740
započala Evropa dramatickou cestu válečných konfliktů, jejichž strůjci
byli hnáni vidinou zdánlivě snadné kořisti. Právě takovým musela čelit jediná
vládnoucí žena na českém trůně – Marie Terezie.

SETKÁNÍ S MARTINOU BITTNEROVOU / st 4. 12.  18.00
Teplická spisovatelka představí dvě nejnovější knihy. Život s gamblerem –
autobiografická zpověď o desetiletém soužití s patologickým hráčem.
Čas motýlích křídel – na pozadí napínavého příběhu z poč. 20. stol. odhaluje
autorka zajímavé střípky ze života slavných osobností, s nimiž se seznámila
při studiu dobových pramenů coby literární publicistka.

HERNÍ ODPOLEDNE / čt 5. 12.  14.00–18.00
Bavte se nad deskovými a karetními hrami, kterých nabízíme pestrý výběr.
Přijít můžete s přáteli, rodinou či sami – rádi vás s novými hrami seznámíme
a můžeme si je společně zahrát.

MUSICA BAROCCA / po 9. 12.  18.00
Během večera barokní hudby vystoupí studenti oboru zobcová flétna
z Konzervatoře v Teplicích ze tříd Ilony Veselovské, Evy Zemanové a Reginy
Krchňákové.
Na
cembalo
bude
doprovázet
Eva
Bublová.
Na programu J. S. Bach, A. Corelli, G. F. Händel ad.

ČTENÍ PRO PRŤATA / určeno dětem od 4 do 6 let / út 10. 12.  16.00
Radost z četby mohou zažívat i ti, kteří sami ještě písmenka neznají. Čteme
z pěkných knížek, řešíme hádanky a recitujeme hezká říkadla a básničky.

GALIANI GYPSY JAZZ / st 11. 12.  18.00
Publikem vděčně přijímaná kapela staví na tradici velkých romských hudebníků, jejichž virtuózní muzika přetváří bohatství různých hudebních vlivů do
vlastního individuálního stylu. Zazní filmová hudba, lidové písně i některé
populární hity. Milan Galyáš housle, Miroslav Filko klarinet, Tomáš Galyáš
kytara, David Rakaš klavír, Marek Mrvík kontrabas.
Není-li řečeno jinak, vstup na kulturní akce knihovny je zdarma.

