
CHOREOGRAFIE

pásmo KUŽELÍČEK ks

PERNÍČEK 6 Pracovní kroj

šátky 12

rekvizita -

pásmo KOLEDIČKA ks

MARCIPÁNEK 1 DĚTSKÝ KROJ

rekvizita -

pásmo KATEŘINSKÁ ks

MARCIPÁNEK 23 DĚTSKÝ KROJ

rekvizita -

pásmo PEPÍK ks

PERNÍČEK 34 DĚTSKÝ KROJ

rekvizita -

pásmo VĚŠTEBNÁ ks

PERNÍČEK 56 KROJ - SLAVNOSTNÍ

rekvizita -

pásmo BARBORKY ks

PERNÍČEK 5 - 3 dívky 3 věnce, na rozpuštěné vlasy sčesané přes obličej

3 pánské košile (2 menší a jedna větší - lze vyzkoušet 1.12.)

3 mašle do pasu asi 3cm a 3m (hnědá, lahvově zelená, 
hnědočervená - temné odtsíny)

rekvizita 3 metličky

3 zvonečky malé (Lenka)



pásmo MIKULÁŠ - Pe1 a Pe5 ks

Perníček 1 DĚTSKÝ KROJ - bez zimních doplňků

kluci dyftýn kalhoty, vesta

dívky šaty

čert - Petr Kadaník kostým čerta - chlapa - chlupatý kabát, pásek s ocasem, čepice s 
rohy, řetěz?, metla (lze z čarodějnic), holinky

Mikuláš - Víťa bílá dlouhá košile, červený saténový “plášť”, čepice, vousy - pod 
tím kroj, berla

Andělé - Eliška celý bílý, křídla, hvězda košíček

pásmo AMBROŽ ks

Perníček 2 DĚTSKÝ KROJ 

kabátky, šátky na hlavy NAFASUJÍ NA MÍSTĚ 

AMBROŽ 2x Viktor, Páťa Bílá pánská halena a třaslavice (spodnice)

Chlupaté vesty (ideálně světlé) (lze vyzkoušet 1.12.)

vysoká tmavá papírová čepice se záclonou přes obličej (jako bílá 
paní)

pásmo Slet čarodějnic ks

Perníček 34 dívky

Perníček 34 kluci Bílá pánská halena a třaslavice (pracovní kalhoty)

vesty se záplatami - přes hlavu - vypadají jako na “strašáka”

pásmo LUCIE ks

PERNÍČEK 11dívek bílý základ kroje, bílá prostěradla, závoj, gumička kolem krku

rekvizita brka husí

pásmo ŠTĚDREJ DEN ks



ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ KONCERTU

ORGANIZAČNÍ KULISY, VYBAVENÍ JEVIŠTĚ ks

VĚNEC SE SVÍČKAMA větve

plastová miska pod květináč

rýže

podložka s hřebíky

4 svíčky

slaměné ozdobičky

STŮL košíky a ošatky

perníčky (krabice v krojovně)

ubrus - velký z KD, malé - Lenka

ZPĚVAČKY USTROJIT ZPĚVAČKY! 

baner logo ZUŠ, DFS, MĚSTA - 

VSTUP VSTUPENKY, PLAKÁTY, CENÍK, PROPAGAČNÍ M, O PERNÍČKU,

POLEPIT HLEDIŠTĚ, VIP, ŘADY PRO DĚTI


