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4. 12. 2019 v 17:30 hod. - vernisáž výstavy s  uvedením krátké divadelní hry Svatý průšvih 
(divadelní spolek Jiná liga a  Schola kostela sv. Bartoloměje)

5. -  8. 12. 2019 otevřeno vždy od 8 do 17 hod.
- občerstvení, výtvarná dílna pro děti

vstupné dospělí 50,- Kč, děti, studenti 30,- Kč, rodinné 100,- Kč

5. 12 .2019 v 17 hod.  Přijde Mikuláš! - povídání se svatým Mikulášem a nadílka pro děti, 
vstupné dobrovolné

6.12. 2019 v 16:30 -Ten vánoční čas-přednáška Anny Hrčkové, etnogra� y novojičínského muzea, 
vstupné dobrovolné

                      18 hod. - Vánoční dekorace - tvůrčí dílna s květinářstvím Květiny 22, 
kurzovné  150,- Kč 

7.12.2019 od 14 hod. - Lidová řemesla v čase vánočním (ukázka a prodej)
 - práce uměleckého řezbáře,  paličkování, drátování, zdobení perníků

17 hod. - Vánoční dekorace na dveře - tvůrčí dílna s květinářstvím Květiny 22, 
kurzovné  150,- Kč

v Katolickém domě v Kopřivnici
4. - 8. 12. 2019
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