25 rokov

Košických rozprávkových

Vianoc

Milí Košičania, spoluobčania,
rok 2019 sa pomaly chýli k svojmu záveru a nás čakajú najkrajšie sviatky roka,
počas ktorých strávime chvíle v spoločnosti našich najbližších. Neopakovateľná
atmosféra Vianoc nás aspoň na chvíľu prinúti zastaviť sa a uponáhľané dni plné
každodenných starostí vymeníme za oddych, radostné a pokojné chvíle
s rodinou, v meste, v prírode, či na stretnutiach s priateľmi. Tento predvianočný,
vianočný, ale aj povianočný čas by mal byť predovšetkým o dobrote a láske.
Vianoce sú tiež dobrou príležitosťou na stretnutie ľudí, ktorí na seba počas roka
nemajú čas a ja verím, že miestom takýchto stretnutí budú aj naše Košické
rozprávkové Vianoce. Centrum mesta sa aj tento rok premení na rozprávkovú
vianočnú krajinu plnú vôní, chutí, svetiel a hlavne dobrej nálady. Mesto Košice
pripravilo pestrý a bohatý program, ktorý prinesie celým rodinám nielen veľa
zábavy, ale aj niekoľko milých prekvapení.
Milí Košičania, želám vám všetkým, aby bol pre vás a vaše rodiny, priateľov
či známych každý deň, ktorý počas Košických rozprávkových Vianoc 2019 strávite
v meste, vzácnou a príjemnou návštevou, ktorá bude pre vás stále niečím
zaujímavá a ktorá vás vždy niečím milo prekvapí.
Prajem vám veľa zdravia, lásky a šťastia, verím, že sa všetci budete počas
tohtoročných Košických rozprávkových Vianoc opäť cítiť výnimočne.

Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Košické
rozprávkové
Vianoce 2019
Vytvorme si spoločnú fotogalériu prostredníctvom

#KeVianoce2019

Všetky informácie získate na www.kosice.sk

Mesto Košice

22. NOVEMBER PIATOK

24. NOVEMBER NEDEĽA

NÁMESTIE PRED OC GALÉRIA

NÁMESTIE JÁNA MATHÉHO PRED OC MIER

VIANOČNÉ A REMESELNÉ TRHY NA TERASE
V tradičnom čase od 22.11.2019 do 21.12.2019 vás všetkých
na Terase čakajú každý deň atraktívne programy, veselé
detské aktivity, starostovská čačina i tradičná kapustnica.
Spolu s programom vás privíta i bohatá ponuka remeselných
výrobkov, vianočných nápojov a špecialít z grilu. Podrobnejšie
informácie nájdete na www.kosicezapad.sk a FB Košice
Západ Terasa.

OD KATARÍNY PO ADVENT
Predvianočné stretnutia s bohatým programom základných
škôl, materských škôl a organizácií v pôsobnosti MČ Košice
Sever. Od 24.11.2019 do 1.12.2019 vás všetkých čakajú denne
od 16.00 do 20.00 hodiny zaujímavé prekvapenia a skvelé
občerstvenie.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.kosicesever.sk.

O

O

30. NOVEMBER SOBOTA
AUPARK SHOPPING CENTER
17:00 VIANOČNÝ KONCERT KATARÍNY KNECHTOVEJ
Vianočné trhy pred Auparkom v tomto roku otvorí známy
slovenský hlas. Speváčka a niekoľkonásobná držiteľka ceny
AUREL sa na slovenskej hudobnej scéne pohybuje už nejeden
rok. Jej takmer všetky skladby sú osobnou výpoveďou, vyšperkované hudobnou osobitosťou a podpísané jej nezameniteľným
hlasom.

1. DECEMBER

NEDEĽA

DOLNÁ BRÁNA
16:00 VIANOČNÝ ČAS
Hudobná zastávka s vianočnými koledami a pesničkami v podaní
študentov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.
16:30 PRÍBEH Z BETLEHEMA I.
Plenérové divadlo prinášajúce spracovanie proroctiev o príchode
Ježiša Krista. Krásnu symbiózu divadla a hry s nadrozmernými
bábkami Vám s láskou prinášajú Mesto Košice, divadlo Haliganda, Študentské divadlo FFPU v Prešove, divadlo Ľuds(z)kosti
a Konzervatórium Jozefa Adamoviča.

IMMACULATA
OTVORENIE KOŠICKÝCH VIANOČNÝCH TRHOV
Všetky stánky s vareným vínom, medovinou, skvelým jedlom
a vianočnými špecialitami obohatené i o špeciálne vianočné
darčekové predmety sú na Hlavnej otvorené od dnes denne
od 9.00 do 22.00 hodiny. Aj tento rok ich máte možnosť
hodnotiť a v závere tak odmeniť účasťou na budúcoročných
trhoch za ich kvalitu, prístup, personál i vlastnú výzdobu. Viac
informácií nájdete na www.kosice.sk a FB Mesto Košice.

ÁTRIUM, TEOLOGICKÁ FAKULTA, HLAVNÁ 89
16:30 ZÓNA ADVENTNÉHO POKOJA
Zastavte sa, trochu pookrejte a načerpajte nových síl. Prijmite
láskavé pozvanie Teologickej fakulty Košice a Centra pre rodinu
Košice Juh.
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5. DECEMBER

ŠTVRTOK

6. DECEMBER PIATOK

IMMACULATA
17:00 KOŠICKÉ ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE SÚ UŽ TU…
Pompézne otvorenie najväčšieho programového eventu mesta
Košice. Veľká tanečná a hudobná show s prekvapeniami
a splnenými želaniami spojená so slávnostným rozsvietením
vianočného stromčeka, Dómu, celej Hlavnej ulice a priľahlých
sestier Bielej a Uršulínskej ulice. Otváracia show je spojená
s podávaním Primátorského punču i prevádzkou Košických
vianočných trhov otvorených už od 1. decembra. V úvodnom
rozprávkovom príbehu účinkujú: Martina Schindlerová, Bystrík
& Banda, Snehové tancujúce vločky SZUŠ VIVA Košice, Mikuláš,
Anjel, Čert, Svetluška a moderátor Richard Herrgott.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

PARK MEDZI IMMACULATOU
A BUDOVOU ŠTÁTNEHO DIVADLA
17:00 PERNÍKOVO
Veľká tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi plná prekvapení,
súťaží, hier a najmä tvorivých aktivít vzájomne prepojených
perníkom - či už ako odmenou, alebo ako vlastnoručne
vyrobenou sladkou súčasťou Vianoc.

IMMACULATA
17:00 KLENOTY KRAJA
Bohatý program plný rozmanitého kultúrneho bohatstva
regiónov Košického kraja vrátane národnostnej kultúry a mladých
talentov venujúcich sa umeniu. 120 minútová hudobno-tanečná
show je prepojením tradičného so súčasným, hudby a tanca
v podaní známych i neznámych umeleckých súborov. Počas
programu v priestore vedľa Primátorského punču na vás budú
čakať vianočné tvorivé dielne. Program pripravil Košický
samosprávny kraj.
Plenérové divadlo prinášajúce spracovanie proroctiev o príchode
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7. DECEMBER SOBOTA
IMMACULATA
17:00 BILLY BARMAN IN KOŠICE
Mikulášsky vianočný koncert obľúbených Billy Barman plný
najznámejších hitov a niekoľkých noviniek slovenskej
alternatívnej kapely ocenenej viacerými víťazstvami
v domácom hudobnom priestore.
18:30 MIKULÁŠSKY BEH
Šieste stretnutie bežiacich Mikulášov na košickej Hlavnej
ulici. Charitatívne podujatie pripravené nadšencami z Active
Life opäť rozhýbe centrum Košíc a tradične pomôže výťažkom
tým, ktorí si sami pomôcť nevládzu.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

PARK MEDZI IMMACULATOU
A BUDOVOU ŠTÁTNEHO DIVADLA
17:00 PERNÍKOVO
Veľká tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi plná prekvapení, súťaží,
hier a najmä tvorivých aktivít vzájomne prepojených perníkom či už ako odmenou, alebo ako vlastnoručne vyrobenou sladkou
súčasťou Vianoc.

AUPARK SHOPPING CENTER
17:00 VIANOČNÝ KONCERT SKUPINY POMARANČ
Skupina je unikátnym zoskupením mladých talentovaných
ľudí z Košíc, ktorí s radosťou tvoria a hrajú hudbu. Venujú sa
spleti rôznych žánrov ako funk, jazz, ska či rock. Ich svieži
prejav prekvapí nejedného poslucháča kvalitným hudobným
prevedením, ktoré sa vyrovná mnohým známym slovenským
hviezdam.

TABAČKA KULTURFABRIK, GORKÉHO 2
12:00 UCHO. DETSKÝ SVET DIZAJNU
Festival, ktorý na jednom mieste počas dvoch dní, spojí
hravosť, kreativitu a detskú fantáziu s jedinečnou, prevažne
domácou slow fashion produkciou zameranou na dizajn
v detskom svete. Podujatie je pomyselný most medzi
detským svetom a dizajnom. Kultúrno-kreatívny program
pripraví detské košické združenie Haliganda. Záver festivalu
v nedeľu bude patriť koncertu Zahrajka.

ÁTRIUM, TEOLOGICKÁ FAKULTA, HLAVNÁ 89

8. DECEMBER NEDEĽA
IMMACULATA
17:00 KLASIK BAND VIANOCE
Vianočný koncert známeho košického tanečného dychového
orchestra ZUŠ na Jantárovej ulici. Celou Hlavnou budú znieť
známe svetové hity a vianočné skladby v špeciálnych
aranžmánových úpravách.

16:30 ZÓNA ADVENTNÉHO POKOJA
Zastavte sa, trochu pookrejte a načerpajte nových síl. Prijmite
láskavé pozvanie Teologickej fakulty Košice a Gymnázia
sv. Tomáša Akvinského.

TABAČKA KULTURFABRIK, GORKÉHO 2
10:00 UCHO. DETSKÝ SVET DIZAJNU
Pokračovanie festivalu, ktorý na jednom mieste počas dvoch
dní, spojí hravosť, kreativitu a detskú fantáziu s jedinečnou,
prevažne domácou slow fashion produkciou zameranou
na dizajn v detskom svete. Pomyselný most medzi detským
svetom a dizajnom spojí dnes koncert Zahrajka.

18:00 COUNTRY VIANOCE S BLIZZARDOM
Vianočná plejáda najznámejších country melódií, ktoré
obleteli celý svet a u nás doma ich už dlhý čas prezentuje
hudobná skupina Blizzard.

DOLNÁ BRÁNA
16:00 VIANOČNÝ ČAS
Hudobná zastávka s vianočnými koledami a pesničkami
v podaní študentov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.
16:30 PRÍBEH Z BETLEHEMA II.
Plenérové divadlo prinášajúce spracovanie proroctiev o príchode
Ježiša Krista. Krásnu symbiózu divadla a hry s nadrozmernými
bábkami Vám s láskou prinášajú Mesto Košice, divadlo Haliganda, Študentské divadlo FFPU v Prešove, divadlo Ľuds(z)kosti
a Konzervatórium Jozefa Adamoviča.
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9. DECEMBER PONDELOK
IMMACULATA
17:00 STAROMESTSKÉ VIANOCE 2019
Hudobno-zábavný program staromešťanov, v ktorom účinkujú víťazi speváckej súťaže Spev bez hraníc 2019, skvelí
tanečníci D.S. STUDIA Košice a famózne hudobné zoskupenie
Girls From The Moon. Program pripravila MČ Košice Staré
Mesto.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

10. DECEMBER

UTOROK

IMMACULATA
17:00 ŠŤASTNÉ A VESELÉ S CVČ
Pestrá a veselá koláž hudobných, tanečných a speváckych
vystúpení členov a pedagógov Centra voľného času na Orgovánovej 5 v Košiciach.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

VEREJNÁ KNIŽNICA J. BOCATIA,
HVIEZDOSLAVOVA 5
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16:30 MÁŠ HLAD - SPIEVAJ, MÁŠ BOLESŤ - SMEJ SA
(jidiš aforizmus)
Dramaticko-hudobné pásmo Združenia ESTER a Verejnej
knižnice J. Bocatia Košice.

DOM UMENIA KOŠICE
17:00 JANTÁROVÉ VIANOCE
Vianočný koncert žiakov a pedagógov všetkých odborov ZUŠ
Jantárová 6 v Košiciach.

Košic

ké
viano
čné tr
hy
na Hla
vnej,
den n
e od 9
:00
do 22
:00 h
od.

11. DECEMBER STREDA
IMMACULATA
17:00 VIANOCE NA KONZERVE U ADAMOVIČA
Koncert plný dobra, lásky, nádhernej hudby a pekného slova
v podaní pedagógov a študentov Konzervatória Jozefa
Adamoviča v Košiciach. Kompozícia v sebe spojí prednes
starých vianočných textov, zborový spev, rockovú kapelu,
ľudovú hudbu a zvláštne gitarové meditácie.
18:00 NEPOSLUŠNÝ ANJELIK
Divadelná rozprávka pre deti i dospelých v podaní Divadla
Alexandra Pallesitza.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

12. DECEMBER ŠTVRTOK
IMMACULATA
17:00 KOŠICKÝ ZÁPAD - VIANOCE PRICHÁDZAJÚ Z TERASY
Na Terase sú už Vianoce v plnom prúde… V Košiciach najväčšie
sídlisko prichádza na Hlavnú ulicu ako ich živá pozvánka
prostredníctvom vynikajúcich detských, mládežníckych
a dospelých umeleckých telies. V bohatom programe vystúpia
detský folklórny súbor Jahôdka, folklórny súbor Pristaše,
Angels Dance School, country tanečníci Smoky Mountains
dancers a košická popová formácia Riverstone. Chýbať samozrejme nebude ani obľúbený tučniak Terasáčik - maskot Terasy.
Program pripravila MČ Košice Západ.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.
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13. DECEMBER PIATOK
IMMACULATA
17:00 VIANOČNÝ MICHAL KENTOŠ & BAND
Koncert tých najkrajších skladieb plný
zahraničných, slovenských a českých hitov
v podaní multi talentovaného hudobníka
Michala Kentoša a rovnako nadaných hudobníkov a hudobníčiek v jeho zoskupení.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

PARK MEDZI IMMACULATOU
A BUDOVOU ŠTÁTNEHO DIVADLA
17:00 PERNÍKOVO
Veľká tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi plná prekvapení,
súťaží, hier a najmä tvorivých aktivít vzájomne prepojených
perníkom - či už ako odmenou, alebo ako vlastnoručne
vyrobenou sladkou súčasťou Vianoc.

NÁMESTIE PRI URBANOVEJ VEŽI
16:00 KOŠICKÉ HISTORICKÉ VIANOCE
Stredoveká autentická prezentácia vianočných zvyklostí
na území nášho mesta. Predstavovanie svätých historickým
rozprávačom popretkávané krátkymi dobovými divadelnými
obrazmi. Podujatie pripravila spoločnosť Via Cassa.

KSC JEDLÍKOVÁ 7
11:00 ZDRAVÉ VIANOČNÉ TRHY 2019
Príďte sa pozrieť čo je nové v oblasti zdravia na najväčšej
výstave špecializovanej na zdravý životný štýl v Košiciach.

PASÁŽ PRED MÚ MČ KOŠICE
SÍDLISKO ŤAHANOVCE,
AMERICKÁ TRIEDA 15
15:00 XVI. ŤAHANOVSKÉ VIANOČNÉ TRHY
Slávnostné otvorenie tradičných Ťahanovských vianočných
trhov s vianočným punčom a vianočnou kapustnicou. Podujatie
pripravila MČ Košice Sídlisko Ťahanovce a Združenie žien
Slovenska v Košiciach.

14. DECEMBER SOBOTA
IMMACULATA
17:00 CHRISTMAS MODUS MEMORY
Vianočný koncert plný skladieb slovenskej hudobnej legendy.
Koncert skupiny MODUS MEMORY s pôvodným členom
skupiny MODUS Mariánom GREKSOM a ďalšími vynikajúcimi
slovenskými hudobníkmi a ich hosťami.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

PARK MEDZI IMMACULATOU
A BUDOVOU ŠTÁTNEHO DIVADLA
17:00 PERNÍKOVO
Veľká tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi
plná prekvapení, súťaží, hier a najmä
tvorivých aktivít vzájomne prepojených
perníkom - či už ako odmenou, alebo
ako vlastnoručne vyrobenou sladkou
súčasťou Vianoc.

KSCSHOPPING
JEDLÍKOVÁCENTER
7
AUPARK
17:00 VIANOČNÝ KONCERT DÁŠI KOSTOVČÍK & BAND
Dáša Kostovčík, známa bývalá speváčka skupiny Peter Bič
Projekt so svojou novou kapelou žne úspech nielen
na Slovensku ale aj po svete. Rytmy skladieb počas tretieho
vianočného koncertu pred Auparkom vás príjemne naladia,
roztancujú a naviac umocnia pocit z blížiacich sa sviatkov
pokoja a radosti.

HISTORICKÁ RADNICA, HLAVNÁ 59
17:00 VIANOČNÉ TRADÍCIE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
Špeciálna dramaturgia vianočného koncertu každý rok prináša
z pokolenia na pokolenie odovzdávané bohaté tradície národnostných menšín. Tentoraz ich prinesú ukrajinský národný
zbor Karpaty, mužská spevácka skupina Poľana, Labirski
Beťare, Ženský spevácky zbor Českého spolku v Košiciach
a ženská spevácka skupina Živena z Moldavy nad Bodvou.

KSC JEDLÍKOVÁ 7
9:00 ZDRAVÉ VIANOČNÉ TRHY 2019
Príďte sa pozrieť čo je nové v oblasti zdravia na najväčšej
výstave špecializovanej na zdravý životný štýl v Košiciach.
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HISTORICKÁ RADNICA, HLAVNÁ 59

15. DECEMBER NEDEĽA
IMMACULATA
17:00 PRIŠLI SME K VÁM ZAVINŠOVAŤ
Vianočná nádielka spišských kolied a vinšov, tradičných
vianočných kolied umocnená krásnymi pesničkami adventného
obdobia, v ktorom účinkujú ľudová hudba Viganček a talentované deti z MŠ na Havanskej ulici a ZŠ na Belehradskej ulici.
Program pripravila MŠ Košice Sídlisko Ťahanovce.
18:00 NAJMILŠIE KOLEDY
Najznámejšie slovenské a nemecké vianočné koledy budú
centrom mesta Košice znieť prostredníctvom folklórnej
speváckej skupiny Lingov a karpatsko-nemeckej speváckej
skupiny Nachtigall.

DOLNÁ BRÁNA
16:00 VIANOČNÝ ČAS
Hudobná zastávka s vianočnými koledami a pesničkami
v podaní študentov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.
16:30 PRÍBEH Z BETLEHEMA III.
Plenérové divadlo prinášajúce spracovanie proroctiev o príchode
Ježiša Krista. Krásnu symbiózu divadla a hry s nadrozmernými
bábkami Vám s láskou prinášajú Mesto Košice, divadlo Haliganda, Študentské divadlo FFPU v Prešove, divadlo Ľuds(z)kosti
a Konzervatórium Jozefa Adamoviča.

18:00 ZÁZRAČNÁ PALIČKA DEDUŠKA VEČERNÍČKA
Tradičný Vianočný koncert mesta Košice. Celý rok očakávaný
rozprávkový príbeh, ktorý tento krát odhalí ukryté hudobné
a tanečné želania v tajnej sile ukrytej v paličke Deduška
Večerníčka. Účinkovanie v najkrajšom koncerte roka prijali:
Josef LAUFER, Júlia a Peter HEČKOVCI, DONSKÍ KOZÁCI,
Tanečníci z krajiny filmových hviezd (USDS) a moderátor
Richard Herrgott.
* Limitovaný počet vstupeniek s dobrovoľným príspevkom od 3 eur bude k dispozícii
od 6.12.2019 v Návštevníckom centre Košice, Hlavná 59.

DOMINIKÁNSKY KOSTOL KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE
16:30 ADVENTNÝ KONCERT - VEČER ANJELOV
Koncert Detského speváckeho zboru Anjelov a operného
majstra Jaroslava Dvorského. Podujatie pripravila MČ Košice
Staré Mesto.

ÁTRIUM, TEOLOGICKÁ FAKULTA,
HLAVNÁ 89
16:30 ZÓNA ADVENTNÉHO POKOJA
Zastavte sa, trochu pookrejte a načerpajte nových síl. Prijmite
láskavé pozvanie Teologickej fakulty Košice a Augustiniánov
z Rehole sv. Augustína na Slovensku.

17. DECEMBER UTOROK
IMMACULATA

16. DECEMBER PONDELOK
IMMACULATA
17:00 PERINBABKINE DARČEKY ZO STANIČNEJ
Prijmite pozvanie Perinbabky a Jakubka na prechádzku pestrou
a bohatou zmesou umeleckých aktivít ZŠ na Staničnej ulici
v slovenskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.
Program je pripravený v spolupráci s MČ Košice Juh.
18:00 DOBRÝ, ČI ZLÝ?
Vianočná detská akadémia so strhujúcim dejom, plná tanca
a spevu pripravená talentami zo ZŠ na Gemerskej ulici
v spolupráci s MČ Košice Juh.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

17:00 KOŠICKÉ FOLKLÓRNE VIANOCE
Vianočná folklórna show naplnená krásnymi zvykmi
a tradíciami z nášho regiónu. V bohatom programe
košických súborov sa predstavia Detský folklórny súbor
Hanička, Mládežnícky folklórny súbor Želiezko a Folklórny
kolektív Pristaše.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

Košic

ké
viano
čné tr
hy
na Hla
vnej,
den n
e od 9
:00
do 22
:00 h
od.

18. DECEMBER STREDA
IMMACULATA
17:00 OUTBREAK A WHOS´THAT KIDZ V KRAJINE ZÁZRAKOV
Vianočná párty tanečného centra Outbreak a tanečnej
skupiny Whos´that kidz pre všetkých, ktorí s nimi chcú
osláviť 10. narodeniny. Perfektná zostava tých najlepších
tanečných choreografií ocenených na mnohých prestížnych
festivaloch a súťažiach.
18:00 JAM SESSION S THE COOL CATZ
Výnimočné stretnutie výborných hudobníkov s hitmi, ktoré pozná celý svet. Pravá
“zimná” záhradná slávnosť na Hlavnej ulici.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

25 rokov

Košických rozprávkových

Vianoc

19. DECEMBER ŠTVRTOK
IMMACULATA
17:00 VIANOČNÉ LOS MASAKEROS
Zažite s vynikajúcimi muzikantmi srdcom
i dušou energické latino fussion s rôznymi
vplyvmi ďalších hudobných žánrov.
Predvianočná porcia coverov i skladieb
vlastnej tvorby umocnená čarom historického centra Košíc.
18:30 VIANOČNÉ PREKVAPENIE G MINI DANCE TEAMU
Hudobno-tanečná gala show rôznych tanečných štýlov v duchu
oslavy najkrajších sviatkov v roku. Bohatý program choreografií
a show so zábavnými scénkami a dejovými líniami obohatený
o akrobatické prvky.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

PARK PRI SPIEVAJÚCEJ FONTÁNE
12:00 KOŠICKÉ ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
Atraktívna vianočná ľadová show - obľúbené
zhotovovanie ľadových sôch priamo pred
očami divákov v parku pri Spievajúcej fontáne
s tematickým prekvapením.

Košic

ké
viano
čné tr
hy
na Hla
vnej,
den n
e od 9
:00
do 22
:00 h
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20. DECEMBER PIATOK
IMMACULATA
17:00 KÚZELNÉ VIANOCE UNO STAR DANCE STUDIA
Veľkolepá tanečná show nielen z Krajiny Harryho Pottera plná
vynikajúcej muziky a rôznych tanečných štýlov cez dabované
scénky zo známeho filmu až po majstrovské choreografie
vynikajúceho Uno Star Dance Studia.
18:00 DIP BAND VIANOČNÁ PÁRTY
Hudobný koncert populárnej hudby vám
vo vianočnom zhone prináša skvelú šancu
zastaviť sa, zabaviť sa a vychutnať si predvianočný zhon pri dobrej párty. Ak prijmete pozvanie, ste vítaní.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

PARK MEDZI IMMACULATOU
A BUDOVOU ŠTÁTNEHO DIVADLA
17:00 PERNÍKOVO
Veľká tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi plná prekvapení, súťaží,
hier a najmä tvorivých aktivít vzájomne prepojených perníkom
- či už ako odmenou, alebo ako vlastnoručne vyrobenou
sladkou súčasťou Vianoc.

PARK PRI SPIEVAJÚCEJ FONTÁNE
9:00 KOŠICKÉ ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
Atraktívna vianočná ľadová show - obľúbené zhotovovanie
ľadových sôch priamo pred očami divákov v parku pri Spievajúcej fontáne s tematickým prekvapením.

21. DECEMBER SOBOTA
IMMACULATA
12:00 ANJELSKÁ KAPUSTNICA
Tradičné varenie symbolu Vianoc - kapustnice - v 1000 litrovom
kotli na Hlavnej ulici. Celý deň bude centrom Košíc rozvoniavať
benefičná anjelská kapustnica. Príďte si pochutnať
na tradičnej vianočnej polievke za symbolické 1 euro, ktorú
na Hlavnej ulici budeme variť po ôsmy krát a pomôžte tak
Úsmevu ako dar a ďalším. V programe počas dňa vystúpia
spolu s DJ-om a moderátorom dychový tanečný orchester Klasik
Band a Anjelský zbor. Podujatie pripravil Visit Košice.

AUPARK SHOPPING CENTER
17:00 VIANOČNÝ KONCERT LUKÁŠA ADAMCA
Košického rodáka a víťaza druhej Česko-Slovenskej SuperStar
privítame na poslednom vianočnom koncerte pred Auparkom.
Lukáš určite ulahodí rockerom aj romantickým dušiam a žánrovou tvárnosťou sa vie spevom osobne prihovoriť každému
poslucháčovi.

po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

25 rokov
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Vianoc

PARK MEDZI IMMACULATOU
A BUDOVOU ŠTÁTNEHO DIVADLA
17:00 PERNÍKOVO
Veľká tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi plná prekvapení, súťaží,
hier a najmä tvorivých aktivít vzájomne prepojených perníkom
- či už ako odmenou, alebo ako vlastnoručne vyrobenou
sladkou súčasťou Vianoc.
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22. DECEMBER NEDEĽA
IMMACULATA
17:00 CHRISTMAS BURANOWSKI
Skvelá hudobná párty speváka a hudobníka Tomáša
Buranovského a jeho bandu. Podvečer nabitý energiou,
úsmevom a slovenskými pesničkami známymi z rádiového
éteru.

DOLNÁ BRÁNA
16:00 VIANOČNÝ ČAS
Hudobná zastávka s vianočnými koledami a pesničkami
v podaní študentov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.
16:30 PRÍBEH Z BETLEHEMA IV.
Plenérové divadlo prinášajúce spracovanie proroctiev o príchode
Ježiša Krista. Krásnu symbiózu divadla a hry s nadrozmernými
bábkami Vám s láskou prinášajú Mesto Košice, divadlo Haliganda, Študentské divadlo FFPU v Prešove, divadlo Ľuds(z)kosti
a Konzervatórium Jozefa Adamoviča.

23. DECEMBER PONDELOK
IMMACULATA
17:00 CHRISTMAS ELTON JOHN SHOW
Veľký záverečný koncert Košických rozprávkových Vianoc
s najznámejšími, aj vianočnými, skladbami hudobného
fenoména populárnej hudby spolu s jednou z najznámejších
revivalových skupín v Európe ELTON JOHN SHOW z Českej
republiky.
po skončení programu

VIANOČNÉ RÁDIO LIVE
Tie najlepšie z najväčších a najznámejších, nielen vianočných,
hitov mixujú naživo na hlavnom pódiu najlepší košickí DJ-i.

31. DECEMBER UTOROK
HISTORICKÁ RADNICA, HLAVNÁ 59
10:00 DETSKÝ SILVESTER
Unikátna detská oslava príchodu Nového roka 2020, na ktorú
prijali pozvanie rozprávkové príbehy, detské pesničky, veľké
prekvapenia a kopec detského smiechu a radosti. Jedinečnú
originálnu oslavu s interaktívnou dielňou a vynikajúcou
diskotékou moderujú Silvestrík a Rišo Herrgott. Pozvanie na ňu
spolu s vami prijali zábavná show kúzelníka Wolfa, bláznivá
párty Sranda banda Show, tancujúci maskoti, detský spevácky
hosť, bláznivá diskotéka s rozprávkovými postavičkami
a mnoho ďalších prekvapení.

2020

* Limitovaný počet bezplatných vstupeniek bude k dispozícii od 27.12.2019 v Návštevníckom
centre Košice, Hlavná 59.
* Maximálne 2 vstupenky na jednu osobu.

IMMACULATA
20:00 SILVESTER 2019
Najoriginálnejšia Silvestrovská show 2019 v Košiciach.
Jedinečná neopakujúca sa tanečná a hudobná party na Hlavnej
ulici tradične spojená s rozlúčkou s rokom 2019 a vítaním
Nového roka 2020 umocnená prekrásnym Novoročným
ohňostrojom. Kompletne celú Hlavnú v tomto roku roztancujú
vynikajúce tanečnice z tanečnej skupiny DIVAS a spoločne
s vami sa o dobrú zábavu postarajú úžasná Nicole McCLOUD
so svojim bandom, skvelá MICHAELLA so svojou skupinou,
vynikajúca ľudová hudba STROPKOVIANI, DJ PEPO, moderátor
Richard HERRGOTT a ďalší.
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POMÁHAME TÝM, KTORÍ
TO POTREBUJÚ
Spoločnosť U. S. Steel Košice v spolupráci s
Spoločnosť U. S. Steel Košice v spolupráci s Mestom Košice
Mestom Košice a Mestskými lesmi Košice dáva neziskovej
a Mestskými lesmi Košice dáva neziskovej organizácii
organizácii Arcidiecézna charita Košice príležitosť prezentovať
Arcidiecézna charita Košice príležitosť prezentovať svoju
svoju činnosť a aktivity počas Košických Vianoc na Hlavnej ulici.
činnosť a aktivity počas Košických Vianoc na Hlavnej ulici.
Každý deň od 5. do 22. decembra 2019, sa v stánku košickej
Každý deň od 5. do 22. decembra 2019, sa v stánku košickej
oceliarne vystriedajú zariadenia Arcidiecéznej charity Košice.
oceliarne vystriedajú zariadenia Arcidiecéznej charity Košice.
Verejnú zbierku organizuje aj v Administratívnej budove
spoločnosti U. S. Steel Košice aj Nadácia U. S. Steel Košice
nasledovne:
5.12.2019 pre Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
6.12.2019 pre Centrum pre deti a rodiny, Uralská 1, Košice
Všetky subjekty budú dobrovoľným prispievateľom ponúkať
vlastnoručne vyrobené výrobky z dreva, keramiky, papiera
a rôzne iné dekoračné a úžitkové predmety.
BENEFIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT U. S. STEEL KOŠICE
V programe účinkujú: Adam Ďurica, Tereza Mašková, Veronika
Rabada, Jozef Hollý, Milan Lukáč, Orchester Štátneho divadla
Košice. Záznam z koncertu uvidíte na obrazovkách RTVS
23.12.2019 o 15:30 h na Dvojke.

ROTARY KLUB KOŠICE
Člen najstaršej medzinárodnej organizácie Rotary International
realizuje humanitárne a dobročinné akcie a projekty v oblastiach
ochrany zdravia, znevýhodnených skupín, vzdelávania
a podpory mládeže. Napĺňa tak ušľachtilé poslanie – urobiť
svet lepším. V Košiciach uskutočnil množstvo rozvojových
a dobročinných projektov, podieľal sa na službe mladej generácii,
organizuje ročné výmenné pobyty pre stredoškolákov
do zahraničia, pomáha sociálne a zdravotne znevýhodneným
skupinám, ako aj mladým športovcom. Počas vianočných trhov
bude denne prezentovať svoje aktivity a projekty spoločne
s aktivitami partnerských organizáciív humanitárnej a dobročinnej oblasti.

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
NA KOŠICKÝCH VIANOCIACH
Prijmite pozvanie na každodennú návštevu do vianočného
stánku Košického samosprávneho kraja vedľa Košického oka.
Získate informácie o jeho dôležitom poslaní, stretnete
sa s remeselníkmi a ich prácou, spoznáte miesta v našom kraji,
o ktorých ste možno ani nepočuli. Zároveň vás pozývame
na bohatý program plný rozmanitého kultúrneho bohatstva
regiónov Košického kraja k hlavnému pódiu pred Immaculatou.
Klenoty nášho kraja vás tam budú čakať 6.12.2019 od 17.00
hodiny.

VIANOČNÉ HC KOŠICE
Všetkých svojich fanúšikov ale aj vás ostatných pozýva
HC Košice do svojho špeciálneho vianočného stánku vedľa
Košického oka. Nájdete v ňom všetko s pečaťou HC Košice od dresov, tričiek, mikín, čiapok až po podpisové karty, plagáty
či ročenky s vašimi obľúbenými hráčmi - a v niektoré dni vašich
hráčov aj osobne.

KOŠICKÉ OKO
Aj vy chcete vidieť naše krásne mesto z vtáčej perspektívy?
Aj vy ste už zažili v európskych mestách veľký kolotoč známy
aj ako ruské kolo? Zažite ho aj vo svojich Košiciach. V našom
krásnom meste ho nájdete počas Košických rozprávkových
Vianoc. Aj tento darček mesta Košice má charitatívny rozmer a tak každý kto si “preletí” s Košickým okom nad mestom
vo výške 32 metrov prispeje na dobrú vec.

KOŠICKÉ ROZPRÁVKOVÉ
KLZISKO
Čo poviete na horúcu novinku v našom meste? Čítate dobre :-)
Obrovské multifunkčné ihrisko - teraz v zimnom období
klzisko - vás privíta už počas týchto Vianoc v košickom
Mestskom parku. Hľadajte ho v druhej polovici decembra
hneď za vchodom do parku od Kunsthalle vedľa letného
kúpaliska. Budete sa môcť do sýtosti vykorčuľovať a vyblázniť
s rôznymi sprievodnými aktivitami, ktoré pre vás pripravujeme.
A teraz to najdôležitejšie! VSTUP BUDE ZDARMA!

26. JANUÁR NEDEĽA
HISTORICKÁ RADNICA, HLAVNÁ 59
18:00 NOVOROČNÝ KONCERT
“KOŠICKÁ ROZPRÁVKOVÁ POŠTA”
Po roku, takmer presne na deň, sa opäť otvoria brány Košickej
Rozprávkovej Pošty, aby sa rozdelil výťažok z Primátorského
punču tým, ktorí si sami pomôcť nevedia a veľmi to potrebujú.
Poslami dobrých správ pre Arcidiecéznu charitu, Vysoko
špecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach,
Domov sociálnych služieb DOMKO v Košiciach a ETP Slovensko
v roku 2020 budú Petra ČERNOCKÁ a Jiří PRACNÝ, Veronika
RABADA so skupinou, Martin HARICH s priateľmi, Košický
komorný orchester pod vedením Igora DOHOVIČA, Tanečné
štúdio Adriany VRBOVEJ a moderátor Richard HERRGOTT.
*Limitovaný počet bezplatných vstupeniek bude k dispozícii od 17.01.2020 v Návštevníckom
centre Košice, Hlavná 59.
* Maximálne 2 vstupenky na jednu osobu.
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