
D o m o v  s v.  K a r l a  B o r o m e j s K é h o

KUlTUrNÍ ProGr am 

červen 2017
pátek 2. 6. od 9.30 hod. – zahrada 
leTNičNÍ TaNce 
vystoupení žáků waldorfské ZŠ Dědina  
pod vedením Stanislavy Egyedové
vstup volný

neděle 4. 6. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
TomášsKé Dechové KviNTeTo 
jako host vystoupí mladý klarinetista Ondřej Toman
na programu: W. A. Mozart, E. Douša a A. Rejcha
vstupné dobrovolné

čtvrtek 8. 6. od 10.00 hod. – denní stacionář
DěTsKé fléTNičKy 
ze ZŠ Na Dlouhém lánu pod vedením Veroniky Šindelové
vstup volný

neděle 11. 6. od 15.30 hod. – refektář Domova
čaKaN múzoU ProměNěNý 
hudba z 1. poloviny 19. století pro dnes už raritní druh 
zobcové flétny a kytaru. Na dobové nástroje hrají Iva 
Lokajíčková – čakan a Jan Tuláček – kytary
vstupné dobrovolné

úterý 13. 6. od 10.00 hod. – denní stacionář
vysToUPeNÍ žáKů ze zš Na haNsPaUlce
pod vedením Irmy Štolcové 
vstup volný

úterý 13. 6. od 15.30 hod. – refektář Domova 
KoNcerT sBorU a(cor)D moTol 
pod vedením Aleny Jelínkové 
na programu: renesanční písně (L. Marenzio, J. M. Michel) 
a české lidové písně v úpravě pro více hlasů
vstupné dobrovolné

čtvrtek 22. 6. od 9.30 hod. – denní stacionář 
TramPsKé PÍsNě 
v podání žáků a učitelů ZŠ U Boroviček
vstup volný

pátek 23. 6. od 17.00 hod. – refektář Domova 
fléTNa a KlavÍr 
letní koncert žáků Zuzany Hrbkové 
vstupné dobrovolné

neděle 25. 6. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny 
KyTarový KoNcerT se zPěvem 
Hana Němcová – kytara, Andrea Klepišová – zpěv, Jan Janda 
– zpěv a kytara, Adam Tvrdý a Martin Křehnáč – kytara
na programu: L. de Narváez, J. Dowland, G. Frescobaldi, 
J. S. Bach, A. Dvořák a sefardské písně  
vstupné dobrovolné
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