
AdVeNTNí
KoNcerT

v neděli 19. prosince 2010 
v 16.00 hodin

v kostele sv. Ignáce, 
Karlovo náměstí 2, Praha 2

Účinkují:
Pražská kantiléna (dívčí sbor),

Iuventus paedagogica (ženský sbor)

Jitka Paličková (soprán), 
Hana Žárová (soprán),

Adventní kvarteto příčných fléten

Program:
C. Gumí, W. A. Mozart, J. S. Bach, 

G. Verdi, F. Poulenc, P. Eben 
a další

Po koncertě jsou všichni srdečně
zváni na malé adventní posezení.

TříKráloVý
KoNcerT

v neděli 9. ledna 2011 
v 15.00 hodin

v kostele sv. Františka z Assisi, 
U Habrovky, Praha 4

(nedaleko metra C – Budějovická)

Tradičně nevšední setkání 
s koledami ve vytápěném kostele.

Nejprve sbor Pražská kantiléna 
zazpívá několik koled ve sborové
úpravě a pak přijdou tři králové 

s muzikou – přinesou s sebou koš
plný známých i méně známých 

koled, které si s nimi – a s Pražskou 
kantilénou – budou moci "z plna
hrdla" zazpívat také diváci; každý 

návštěvník proto obdrží hned 
při příchodu malý zpěvníček. 

Následovat bude posezení 
nad čajem a vánočními dobrotami 

ve farním klubu.

Nadační fond Klíček si Vás dovoluje pozvat na dva tradiční benefiční
koncerty, které pořádá v adventním a vánočním čase v Praze:
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