NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Třetí Novoveská pouť na Teprberku a novoveská drakiáda
Letošní pouť a drakiádu jsme si užili, obrazovou reportáž naleznete v příštím zpravodaji 

 Obnova vitrážových oken v kostele Panny Marie
a slavnostní koncert k ukončení obnovy vitrážových oken
Poslední prací související s obnovou vitrážových oken v místním kostele Panny Marie bylo osazení krycích sítí na kulatých oknech na
kůru. Práce realizovala Kovovýroba Lubas.
Přípravy na slavnostní koncert u příležitosti obnovy vitrážových oken kostela Panny Marie již vrcholí. Koncert proběhne již tuto
sobotu 19.října. Kostel bude zpřístupněn od 15.00 hodin, budete moci shlédnout na místě fotografie z průběhu obnovovacích prací a
seznámit se s realizátory obnovy. Samotný koncert započne v 16.00 hodin. Připraveno bude rovněž menší občerstvení.
Již v tiskárně je příležitostný kalendář pro nadcházející rok vydaný ku příležitosti dokončení obnovy vitráží v našem novoveském
kostele. Fotografické práce pro něj z větší části realizoval náš spolkař a profesionální fotograf pan Jiří Kovanic. Na připravovaném
koncertu budete mít tedy možnost pořídit si originálního průvodce pro následující rok 2014.

NOVOVESKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA KONCERT

WINDOWS
Alastair S. Edwards
Nová hudba pro housle a violoncello na počest ukončení obnovy
vitrážových oken kostela Panny Marie v Nové Vsi nad Nisou
(2010 - 2013)
komponovaná právě pro tuto slavnostní příležitost

KOSTEL PANNY MARIE – POMOCNICE KŘESŤANŮ
V NOVÉ VSI NAD NISOU
SOBOTA 19. ŘÍJNA LÉTA PÁNĚ 2013
Slavnostní promluvu pronese a oknům na jejich další cestu
požehná p. IC.Lic Michal Podzimek Th.D.
Kostel bude pro Vás otevřen od 15.00 hodin
Koncert bude zahájen v 16.00 hodin
 Práce v kostele Panny Marie
Proběhl nezbytný úklid po pouti včetně zádveří ve věži jako příprava na slavnostní koncert. Radek Kiesewetter rovněž dokončil práce
na instalaci nového zabezpečovacího zařízení. Proběhla rovněž údržba u kostela vysazené jeřabinové aleje včetně dosazení tří jeřabin
jako náhrady za uschlé stromky.

Co chystáme?
 Vánoční koncert
Rád bych Vás s předstihem informoval o chystaném
vánočním koncertu, jehož přípravu má pro letošek na
starosti Magda Holá.
Uskuteční se v pátek 13.12.2013 od 18.00 hod. Vystoupí
smíšený pěvecký sbor Janáček a Jablonecká Píšťalka.
Zazní MISSA BREVIS Jiřího Pavlici, sbor řídí Mgr.
Olga Frohlichová, sólisté: soprán Dana Zahrádková,
tenor Josef Stašík, na varhany bude doprovázet Romana
Halamová.
V úvodu jako hostitel vystoupí dětský pěvecký sbor
Novovesánek vedený Mgr. Zuzanou Kubelkovou.
Jablonecká premiéra MISSA BREVIS proběhla ke Dni
české státnosti dne 28.9.2013 a Nová Ves nad Nisou je
tedy druhým místem, kde sbor Janáček Missu Brevis
uvede.
Rádi se s Vámi na obou koncertech uvidíme..
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