Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců
předběžný plán kulturních akcí na rok 2020
12. dubna 2020 – 16.00

Velikonoční koncert – ZRUŠENO

12. června 2020 – 18.00

Noc kostelů – otevřený kostel nabídne již pošesté nevšední atmosféru uvnitř
i v jeho okolí včetně příjemného programu. Letošní Noc kostelů bude probíhat
s podtitulem "Proč stojí u Berounky uprostřed polí osamocený kostelík?"
a bude na základě poznání místa za posledních 20 let obnovy věnována
rozpravě o založení a historii dolanského kostelíka a jeho okolí.
(www.nockostelu.cz).

13. června 2020 – 09.00

Svatojánská plavba „Dolanské Navalis“ – 7. ročník plavby na lodích
od 10.30 hodin z Tábořiště na Střelnici a Reggae baru v Liblíně po řece
Berounce ke kostelu sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců, před kterým stojí
od roku 2013 socha sv. Jana Nepomuckého, patrona vodáků. Po doplutí
je připravena podvečerní volná zábava s možností občerstvení.

4. července 2020 – 14.00

Zahájení tradiční pouti v kostele, letos při významných příležitostech:
❖ 20. výročí zahájení obnovy dolanského kostelíka,
❖ 30. výročí vzniku samostatné obce Hlince,
❖ 150. výročí, kdy se Dolany staly součástí obce Hlince.
Úvodem proběhne Bohoslužba slova a zahájení prodejní výstavky prací
klientů Domova Zvíkovecká kytička (www.kyticka.zvikovec.cz), od 15.00
hodin bude následovat kytarový recitál Vladimíra Hirta s hostem
sopranistkou Natálií Šmausovou. V průběhu pouťového odpoledne budou u
kostela k vidění ruční výrobky ve stáncích, předváděny budou také historické
automobily a motocykly. V rámci programu bude probíhat prezentace kostela
po opravách v minulých letech.

4. července 2020 – 17.00

Dvojkoncert písničkářů Ivo Jahelky a Miroslava Palečka. Pořad sestává
ze dvou samostatných zhruba hodinových částí, finále dvojkoncertu je pak opět
společné a s oběma protagonisty si obvykle zazpívá i publikum...
(www.ivojahelka.cz, www.palecekajanik.cz). Program bude poté zakončen
večerní volnou zábavou s možností občerstvení.

6. července 2020 – 15.00

Vernisáž výstavy Tvorba regionálních umělců
Výstava bude přístupná do 19. července 2020 denně od 10.00 do 17.00 hodin,
19. července 2020 pouze do 12.00 hodin.

9. srpna 2020 – 17.00

Koncert Petr Novák – Forever, 75 TOUR, recitál k památce rytíře českého
bigbítu, koncert v ojedinělých netradičních aranžích, doplněný životním
příběhem Petra Nováka (www.petrnovak.live).

Z důvodu stále se měnících podmínek koronavirové situace je nutné sledovat na webu
obce Hlince aktuální verzi organizačních pokynů!!!

Změna programu vyhrazena!!!
Předběžný program akcí je sestaven po dohodě s účinkujícími, má však předběžný charakter, v případě jakékoliv změny bude tato
uveřejněna formou opravy v programu. Případné konání další kulturní akce, v aktuálním roce původně neplánované, bude v tomto
programu dodatečně také zveřejněno.
V dostatečném časovém předstihu před každou pořádanou akcí bude na www.hlince.cz umístěna oficiální pozvánka, která bude
zároveň rozesílána formou SMS zpráv a e-mailem na kontakty z dostupné databáze.
Případný výtěžek z jakékoliv kulturní akce bude vždy použit pouze ve prospěch konání dalších kulturních akcí a na obnovu
a vybavení kostela.
Při koncertu je zajištěno občerstvení a bezbariérový přístup do kostela, parkování aut je možné
na příjezdové cestě ke kostelu. Více o občerstvení u kostela najdete na www.obzerstveniukostela.cz.

Těšíme se na Vaši účast!!!

