
koncertuje už dlouhou dobu. V současnosti zpívají za 

doprovodu Dua Instrumo: kytaristy Štěpána Buchara 

a violoncellistky Moniky Bucharové. Repertoár tvoří 

úpravy vícehlasých písní z oblasti jazzu, popu i folku 

a také písně v úpravě a cappella. Koncertem provede 

herečka a moderátorka ČRo Vltava Jana Trojanová.

V neděli 8. 12. 2019 si poslechneme Vzpomínky 

na Vánoce skupiny Nestejskáme si. Skupinu vede, 

zpívá a na klavír doprovází Jan Stejskal, zpívají Hana 

a Milan Antošovi a Dita Veselá, která navíc doprovází na 

lesní roh a zobcové fl étny.

Třetí koncert 15. 12. 2019 představí skvělého 

klavíristu Daniela Juna. V jeho Klavírním podvečeru 

zazní pestrý program složený z písní a skladeb D. Scar-

lattiho, F. Liszta, G. Gershwina či J. Williamse.

Poslední adventní neděli 22. 12. 2019 uvede vá-

nočním zamyšlením evangelická farářka Rut Ku-

čerová. Následovat bude Vánoční koncert mladičké 

sopranistky Ludmily Pergelové z pardubické konzerva-

toře s klavírním doprovodem Matyáše Nováka. V pro-

gramu zazní skladby z díla G. F. Händela, F. Schuberta, 

J. S. Bacha, Ch. Gounoda a W. A. Mozarta.

Klidný Advent, krásné Vánoční svátky a šťastné vkro-

čení do nového roku vám přeje  MAS  Železnohorský 

region.

V Nasavrkách začne Advent 30. 11. 2019 sobot-

ním odpoledním jarmarkem a rozsvícením vánočního 

stromu. Pod ním bude umístěn velký dřevěný betlém. 

Řezbář pan Radek Smejkal přidá letos poslední fi gury 

– tři krále a volka – a dokončený betlém návštěvníkům 

jarmarku představí.

Adventní atmosféru přiblíží také koncerty konané 

každou adventní neděli od 16 hodin ve druhém patře 

zámku, kde zároveň probíhá výstava skleněných obra-

zů Aleny Šinkové a duchovních obrazů Kateřiny Pfeife-

rové.

V neděli 1. 12. 2019 přivítáme vokální sesku-

pení Kvintetky s pořadem Vánoční koleda. Pětice 

zpěvaček – Jana Trojanová, Olga Vašíčková, Iva Řího-

vá, Kamila Chaloupková a Michaela Šupíková – spolu 

Prosinec 2019

Advent je dobou čtyř týdnů před Vánoci. 

Adventní doba naštěstí není pouze časem ho-

rečných nákupů. Má především svůj duchovní 

obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce!  

V měsíční pozvánce na prosinec vám chceme 

přiblížit letošní Advent v Nasavrkách. Na další 

výlety a akce se nechte inspirovat z bohatého 

kulturního kalendáře na webových stránkách 

MAS Železnohorský region. 

www.zeleznohorsky-region.cz

ADVENT V NASAVRKÁCH


