
30. Vánoce
na brněnské radnici
Nová radnice
Dominikánské
náměstí

23/12–2022
10:00–16:00

divadelní a hudební představení  |  tvořivé dílny pro děti  |  Betlémské světlo
tradiční aktivita „Za ozdobu odměna“  |  komentované prohlídky historických sálů radnice

www.brno.cz/vanocenaradnici

POHÁDKY, ZPÍVÁNÍ A DALŠÍ KULTURNÍ PROGRAM   |  SNĚMOVNÍ SÁL
10:00  Vánoce s KAMARÁDY – pohádka V Betlémě   |   10:45  Divadlo Sandry Riedlové – Vánoční pohádka o andílkovi

11:30  Vánoce s KAMARÁDY – Adventní věnec a vánoční koledy   |   12:00  Divadlo Sandry Riedlové – Vánoční pohádka o andílkovi
12:45  KUK a CUK – divadelní klauniáda pro děti   |   13:30  Muzikálové Vánoce z Městského divadla Brno 

14:00  SLAVNOSTNÍ POZDRAVENÍ – představitelé statutárního města Brna   |   14:15  EMPÍK NADĚLUJE – vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Městské policie Brno
14:45  KUK a CUK – divadelní klauniáda pro děti   |   15:30  Vánoční koledování   |   16:00 závěr programu

DALŠÍ AKTIVITY   |  RYTÍŘSKÝ SÁL A KŘÍŽOVÁ CHODBA
ZA OZDOBU ODMĚNA za přinesenou vlastnoručně vyrobenou ozdobu obdržíte malou odměnu   |   VÁNOČNÍ FOTOKOUTEK

DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY   |   BETLÉMSKÉ SVĚTLO DO VAŠICH DOMOVŮ výdejní místo 10:00–18:00   |   ŽELEZNIČNÍ MODELY K HRANÍ
VÝSTAVY  EMPÍK NADĚLUJE  |  PLANETKY NA RADNICI   |  30 LET VÁNOC NA RADNICI 1993–2022

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVÉ RADNICE
skupinové komentované prohlídky historických sálů Nové radnice každých 30 minut od 10.00 do 14.00   |  max. 25 osob v prohlídce

začátek prohlídek na nádvoří Nové radnice u kašny  |  rezervace předem není nutná

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
potravinová sbírka je určena pro lidi v obtížné sociální nebo v aktuální krizové situaci, např. bez rodinného zázemí, v azylových domech, domech na půli cesty atd.

nejžádanější jsou trvanlivé potraviny jako konzervy (masové, zeleninové, rybí), paštiky, suchary, instantní polévky (hrnkové a čínské nudlové), těstoviny, 
luštěniny, příp. základní drogerie  |  za příspěvek do potravinové sbírky dostanete malou odměnu od města Brna a partnerů akce

 VSTUP NA VŠECHNY ČÁSTI AKCE ZDARMA    |    ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


