Pouť sv. Josefa
1. května 2013 Kittelův areál – Krásná
Pěnčín u Jablonce nad Nisou

9.30

Zahájení poutě – fara a okolí
Kytarový koncert Vojtěcha Jelínka – studenta AMU H. Králové
Sklářské studio rodiny Olivových – 1. patro
Práce a umělecké techniky Jaroslavy Balatkové a jejích přátel
Výstava děl studentů SUPŠS v Železném Brodě
Výstava prací žáků pěnčínské školy
Otevření a zpřístupnění rekonstruovaného Kittelova domu (vyhlídky dokončení,
využití, historie, veřejná diskuze)

10.00 Slavnostní poutní mše svatá – kostel sv. Josefa
hlavní celebrant páter PaedDr. ICLic. Michal Podzimek Th.D. z Liberce
doprovázet bude zpěv Chrámového sboru kostela sv. Jakuba ze Železného Brodu
pod vedením pí. Věry Hlubůčkové

11.30 Huntířovský smíšený pěvecký sbor – Mgr. Věra Paldusová
12.00 Kittelovo muzeum 2013
zahájení čvrté muzejní sezóny – slovo autorů, požehnání, novinky expozice
představení novinek z Kittelovy apatyky pro rok 2013
2013 – Rok lidové architektury – Kittelovsko

Design: Eva Kortanová

11.00 Pohádka o kohoutkovi a slepičce – divadelní soubor Matičky

13.00 Koncert chrámové a klasické hudby Mgr. Jarmily Klokočníkové
a jejích přátel: Anna a Marie Klokočníkovi, Daniel Matejča - houslisté, sbor Jaroslava
Koutského Zničehonic, kvartet Ad libitum se Šárkou Langovou – kostel sv. Josefa

Vařím, vařím pohádku – odpolední představení divadla Matičky
14.00 Pásmo tanců, písniček a říkadel – Folklorní soubor Nisanka
z Jablonce nad Nisou – před farou

14.30 Jablonecká píšťalka – soubor zobcových fléten
15.00 Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou
Po celou dobu poutě je možné zakoupit si levné domácí a stylové občerstvení. Na posezení jste vítáni všude.
Koníčci pí. Šeflové budou vozit děti na louce nad kostelem.
Případná změna programu je vyhrazena.
Doprava:

v 8.40 hod. odjezd autobusu ze Železného brodu z Malého náměstí přes Těpeře - Alšovice - Pěnčín s obvyklými autobusovými zastávkami

Pořadatelé: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, Matice děkanství železnobrodského,
Kitl s. r. o., Krásnohled o. s., Výletní areál Pěnčín

