OBAVIJEST ZA NOVINARE 2015/11
ADVENT U ZAGREBU 2015.
Zagreb, 5.11.2015. - Advent u Zagrebu tradicionalna je manifestacija u kojoj hrvatska
metropola živi u posebnom ozračju, odišući ljepotom došašća kao i radošću samog Božića. Sada već
šestu godinu, Advent u Zagrebu nudi bogat program s mnoštvom sadržaja.
Središnja događanja s prigodnim glazbenim programom započinju u subotu, 28.11., s
tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića. Ovogodišnji Advent
donosi i nova iznenađenja za naše sugrađane i posjetitelje, a to su:







Festival božićnih kolača & kolačića (16.- 23.12.2015., Galerija Karas) - glavne zvijezde su
majstori slastica koji će predstaviti i izložiti svoj božićni slatki asortiman, uz radionice i
kušaonice za posjetitelje, glazbene nastupe uz božićne čajanke i još neka posebna
iznenađenja
Ledene skulpture (12.-24.12.2015., plato Gradec) - fascinantno umjetničko djelo uživo će
nastajati iz više blokova leda zahvaljujući vrhunskom majstoru i nesvakidašnjem alatu
Božić starog Zagreba (12.-24.12.2015., Galerija Klovićevi dvori) - sajam antikviteta,
predavanja, mala izložba starog božićnog nakita i starih adventskih razglednica, gastro dan,
predavanje uz projekcije filmova, glazbeni program, puhanje kuglica i izrada božićnog nakita
Adventski kalendar - revitalizacija te oživljavanje četiri zapuštena i neotkrivena dvorišta i
prolaza Donjeg grada adventskim vikend događanjima:
1.
Obrtnički prolaz, datumi: 28. i 29. 11.
2.
Dvorište Ilice 69, datumi: 5. i 6.12.
3.
Dvorište Petrinjske 73, datumi: 12. i 13.12.
4.
Blok Žerjavićeva 3 – Mihanovićeva 30/2, datumi: 19. i 20.12.

U znaku blagdana bit će i mnogi drugi trgovi i ulice, svaki sa svojom pričom i programima
prilagođenim različitim ukusima, a u nastavku navodimo sve lokacije:







Advent na Europskom trgu (28.11.2015.-6.1.2016.) - pješačka zona strogog centra grada
nudi još jedan adventski sadržaj, uz prigodnu prodaju suvenira i božićnih ukrasa, ugostiteljsku
ponudu i glazbeni program
Advent na Trgu bana Josipa Jelačića (4.-21.12.2015.) - najrazličitiji programi, dječje
priredbe, kulturno-umjetnički i glazbeni programi
Advent na Zrinjevcu (28.11.2015.-10.1.2016.) - Zrinjevac u bajkovitom izdanju, iluminacija,
glazbeni program, ponuda unikatnih i zanimljivih suvenira, zagrebačkih specijaliteta te dječji
program
Artomat (16.-23.12.2015.) – sajam nekonvencionalnih umjetničkih predmeta na Trgu žrtava
fašizma, u Domu hrvatskih likovnih umjetnika
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Božićni sajam (20.11.2015.-10.1.2016.) - tradicionalni Božićni sajam na ulicama oko Trga
bana Josipa Jelačića nudi prigodne božićne poklone, licitare i medenjake, šarene ukrase,
božićni nakit i suvenire koje su izradili zagrebački obrtnici, likovni umjetnici i proizvođači
tradicionalnih hrvatskih proizvoda
Fuliranje (28.11.2015.-6.1.2016.) - ove godine na dvije lokacije: u Tomićevoj i Kurelčevoj ulici,
prigodna prodaja i gastronomska ponuda te glazbeni programi
Ledeni park (28.11.2015.-10.1.2016.) - klizalište u jednom od najljepših zagrebačkih parkova
uz biranu ugostiteljsku ponudu i glazbeni program
S božićnih balkona Zagrebu - jedinstven glazbeni doživljaj u vrijeme Adventa s odabranih
zagrebačkih balkona, koncerti klasične glazbe u izvođenju limenopuhačkog sastava Ad
gloriam brass (nedjeljom u 19.00 sati: 6.12., 13.12., 20.12. i 27.12., HNK i Tkalčićeva ulica)
Žive božićne jaslice (19.12.2015.- 6.1.2016.) - uvjerljiva scenografija jaslica ispred Katedrale,
sa glumcima amaterima koji utjelovljuju Svetu obitelj

Uz središnji doček na Trgu bana Jelačića, ne smijemo zaboraviti ni ostala novogodišnja događanja:




Novogodišnja smjena straže s konjima (1.1.2016.) - svim građanima i posjetiteljima
Zagreba poklanjamo Novogodišnju smjenu straže s konjima koju izvodi Počasna satnija
Kravat pukovnije
Novogodišnji koncert (1.1.2016., u 19.00 sati, HNK) - Valceri, polke i druge špelancije;
Tamburaški orkestar HRT-a i gosti / Siniša Leopold, dirigent

Manifestacija Advent u Zagrebu unazad nekoliko godina intenzivno se razvija u sinergiji
relevantnih gradskih tijela i ureda, Koncertne direkcije Zagreb te Turističke zajednice grada Zagreba.
Advent u Zagrebu je iz godine u godinu bogatiji i obuhvaća sve više lokacija u gradu, a Zagreb postaje
prepoznatljiv kao osobito atraktivan i ugodan grad te kao mjesto odličnog provoda u vrijeme Adventa i
novogodišnjih blagdana.

###
Kontakt:

Darja Juzbašić
Voditeljica za odnose s javnošću
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
Kaptol 5
10000 ZAGREB
tel: +385-1-4898547, 4898500
fax: +385-1-4814340
e-mail: darja.juzbasic@infozagreb.hr
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