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Vážení čtenáři,
při této příležitosti si Vám dovoluji představit nový NEWSLETTER města Svitavy, který doplňuje
pravidelný zpravodaj Naše město.
Touto cestou bychom rádi zlepšili informovanost veřejnosti o novinkách a událostech našeho
města.
Doufám, že Vás náš NEWSLETTER zaujme a budete se těšit na jeho další vydání.
David Šimek

V sobotu 11. února v 19:00 hod se bude ve Fabrice konat Večer pod
Lucernou s Iuventusem.
Posezení se stolovou úpravou. Na začátku
listopadu loňského roku se pěvecký sbor
Iuventus vedený Věrou Burešovou zúčastnil
soutěže a získal bronz v kategorii folklór v
jihokorejském Busanu. Zazní vypravování o
atmosféře festivalu i o putování po Jižní Koreji.
Promítány budou obrázky. Vstupné bude
dobrovolné.

V sobotu 11. února ve 20:00 hod v Klubu Tyjátr se bude konat koncert
Lampa jazz quartet
Počátky Lampa jazz quartetu sahají do devadesátých let. Původně severomoravská kapela se
hnutím osudu stala uskupením Čechů, Moraváků, Poláků a Řeků. Zakládající člen kapely, skladatel
a kytarista Jiří Bílek, toho času budhistický mnich, věnoval Lampě několik výrazných skladeb, jež
Lubomír Dorůžka označil za objevné.
Vstupné: 50 Kč

Pozvánka na ples města Svitavy 17. února ve Fabrice
Vážení přátelé hudby, tance a dobré zábavy, rádi bychom navázali na tradici městských plesů
založenou v polovině 90. let a nedobrovolně přerušenou absencí příhodného prostoru pro konání
této společenské akce. Důstojný prostor byl vybudován a tak zbývá už jen, aby pár nadšenců
obnovilo tradici pořádání těchto městských plesů…. Tak se také stalo – letošní ples bude v pořadí
již šestý, i když s dvanáctiletou přestávkou. Bude se konat 17. února v prostorách multifunkčního
centra Fabrika ve Svitavách od 19:30 hodin. Cena vstupenky je 300 Kč do sálu a na balkon 250 Kč
do předsálí. V ceně je zahrnuto občerstvení formou rautu a pestrý doprovodný program.
Vstupenky bude možno zakoupit od 1. února v Informačním centru města Svitavy na náměstí Míru
48 ve Svitavách.

V sobotu 18. února ve 14:00 hod na zimním stadioně pořádá DDM
Svitavy „Karneval na ledě“
Děti v maskách budou mít vstupné zdarma, děti bez masek 5 Kč, ostatní bruslaři 25 Kč

