NAŠE DOUBRAVA VÁS ZVE
NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V sobotu 31. 10. 2020 od 18:00 hodin v Národním domě v Doubravě zveme všechny příznivce
divadla na komedii Stanislava Koláře „Člověka nepochopíš,“ ve které se představí amatérský divadelní
spolek DIOS PROPADLO VÁCLAVOVICE. Tak jak jsme podrobně zmínili v předchozím vydání obecního
zpravodaje, představení se skládá ze dvou volně na sebe navazujících jednoaktovek. Je nám potěšením
informovat vás, že také o přestávce se máte na co těšit, můžete si pochutnat na domácím občerstvení.
Děkujeme obci Doubrava za finanční podporu divadelního představení. Koupi vstupenek v hodnotě
100Kč/osoba lze zajistit předem v obvyklých předprodejích nebo před zahájením divadelního představení
v sále Národního domu. Prosím, mějte na paměti, že počet vstupenek je limitován kapacitou sálu Národního
domu.

NA ADVENTNÍ KONCERT
V loňském roce jsme sklidili velké ovace za adventní koncert, na kterém vystoupila Eliška Rusková, Stříbrná
SuperStar 2018 a Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Komenského Havířov. Přes četné prosby abychom opět
uspořádali adventní koncert v kostele Sv. Hedviky a opakovaně pozvali Elišku Ruskovou, jsme těmto prosbám
s potěšením vyhověli. Letos na adventním koncertě, který se koná v sobotu 12. prosince 2020 od 18:00
v kostele Sv. Hedviky na náměstí v Doubravě vystoupí Eliška Rusková a Smíšený pěvecký sbor ARTEP
Gymnázia a Obchodní akademie Orlová. Sbor byl založen v lednu 2001. Za dobu svého působení se zařadil
mezi nejlepší středoškolské sbory v České republice. Pravidelně se zúčastňuje soutěží a festivalů sborového
zpěvu jak u nás, tak i v zahraničí, kde se umisťuje na předních příčkách. Mezi největší úspěchy sboru patří
absolutní vítězství a zlaté pásmo na celostátní soutěží Opava cantat 2017, absolutní vítězství a zlaté pásmo
s cenou hejtmana Jihomoravského kraje na soutěži Gymnasia cantant v Brně 2018 a 2019. V lednu 2019 sbor
vycestoval na mezinárodní festival duchovní hudby do Lotyšska a odvezl si dvě zlatá pásma. Uměleckou
vedoucí a dirigentkou sboru je Mgr. Petra Rašíková se sborem spolupracuje a na klavír doprovází Mgr. Aleš
Bína.
Děkujeme za finanční podporu adventního koncertu našim partnerům: Hyundai Motor Manufacturing Czech
s.r.o., Nadace OKD, Michal Demetr stavební práce, TIZ, s.r.o., Zdeněk Kolář čistírny odpadních vod, Jindřiška
Daříčková zahradní potřeby a krmiva, Gabriela Piperková Copy Centrum Orlová.
Koupi vstupenek v hodnotě 150Kč/osoba lze zajistit předem v obvyklých předprodejích nebo před zahájením
adventního koncertu v kostele Sv. Hedviky. S ohledem ke zkušenostem z loňského roku si vám dovolujeme
doporučit koupi vstupenek neodkládat a uskutečnit ji v dostatečném časovém předstihu prostřednictvím
uvedených předprodejů, neboť počet diváků je limitován kapacitou kostela Sv. Hedviky.

Prodej vstupenek na divadelní představení a na adventní koncert:





e-mail: info@nasedoubrava.cz
paní Jiřina Ferenčíková
mobil 602 755 179
paní Ildiko Stablová, provozovatelka restaurace v Národním domě

Těšíme se na setkání s Vámi!

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.
WWW.NASEDOUBRAVA.CZ

