AKCE V OKOLÍ STARÉHO MĚSTA – KVĚTEN 2018
1. 5. 2018 „ROMEO A JULIE“ ŠUMPERK, DIVADLO
Šumperské divadlo připravilo na svátek zamilovaných známý romantický příběh.
Začátek v 19 hodin. Vstupné 150,- – 170,- Kč. www.divadlosumperk.cz

1. 5. 2018 „PRADĚDOVA LABORATOŘ“ BLUDOV, PRADĚDOVO MUZEUM
Staň se na chvíli super vědcem aneb bezpečné pokusy pro děti. Od 10 do 15 hodin. www.pradedovomuzeum.cz

1. 5. 2018 „MÁJOVÝ JARMARK“ ZÁBŘEH, OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU
Prodej jarmarečního zboží a celodenní kulturní program pro všechny generace. Prezentace obcí mikroregionu, atrakce
a aktivity pro děti, lunapark, výstava drobného hospodářského zvířectva, skautská táborová osada a mnoho dalšího.
Bohaté občerstvení. Vstup volný. www.kulturak.info

5. 5. 2018 „FOLKMÁJ“ JAVORNÍK, ZAHRADA KARLA DITTERSE
8. ročník tradičního folklórního festivalu. Kromě lidových řeckých tanečních a hudebních skupin vystoupí soubory
z Hané a Slovenska. Pořádá řecká obec Javorník. Začátek v 11 hodin.
http://www.mestojavornik.cz/volny-cas/kalendar-akci/folkmaj-817_239cs.html

5.5. 2018 „MÍŠA KULIČKA“ ŠUMPERK, DIVADLO
Veselé příběhy Míši Kuličky, jeho maminky a medvědáře Vasila vás zavedou do pražské ZOO, do cirkusu a na řadu
dalších míst. Míša Kulička pobaví dětské diváky svou zvídavostí a nezbedností a občas k tomu přidá i veselou
písničku. Začátek v 16 hodin. Vstupné 70,- Kč. www.divadlosumperk.cz

8. 5. 2018 „PRADĚDOVA LABORATOŘ“ BLUDOV, PRADĚDOVO MUZEUM
Staň se na chvíli super vědcem aneb bezpečné pokusy pro děti. Od 10 do 15 hodin. www.pradedovomuzeum.cz

11. – 13. 5. 2018 „ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2018“ JESENÍK, MASARYK. NÁM.
Hlavními hosty Anna K a Petr Kolář. Program na http://www.mkzjes.cz/event/images/zls-2018.jpg.

14. 5. 2018 „ČARODĚJNÁ POHÁDKA“ ZÁBŘEH, KD
Pohádka na motivy příběhů, které patří ke klenotům z pokladnice českých pohádek. Čaroděj - král havranů omylem
unese na svůj hrad místo zlé Mařeny hodnou Barušku. Tovaryš Vincek se s pomocí zajíčka Ušáčka vydá Barušku
hledat a pokusí se ji vysvobodit. Představení připravilo Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod.
Začátek v 8:30 a v 10 hodin. Vstupné 40,- Kč. www.kulturak.info

15. 5. 2018 „JAK ŠEL ČAS S VISTAFILMEM“ ŠUMPERK, G-klub
Můžete se těšit na besedu spojenou s promítáním zajímavých scén ze snímků Jan Hus – Cesta bez návratu, Pod
ochranou Žerotínů nebo Poslední útěk Jeronýma Pražského.
Šumperský rodák Lubomír Hlavsa se více než 25 let úspěšně pohybuje v oboru dokumentární a hrané televizní tvorby
se svou společností Vistafilm, a to i ve spolupráci s Českou televizí.
Začátek v 17 hodin, vstupné 30,- Kč. www.dksumperk.cz

19. 5. 2018 „PIVOVARSKÁ ČTVRTKA“ START – HANUŠOVICE
Tradiční pěší pochod za ryzím pivem z hor. Více informací na www. pivovarskactvrtka.cz/

21. 5. 2018 „JAREK NOHAVICA“ ŠUMPERK, DK
Po několika letech se do Šumperka vrací jeden z nejznámějších tuzemských písničkářů, básník, textař a skvělý
muzikant, ať už s kytarou, nebo heligonkou v ruce. Program sestavený z notoricky známých, takřka zlidovělých hitů
doplnil o aktuální novinky z posledního alba Poruba. Koncert je dětem do 12 let nepřístupný.
Vstupenky od 2. května v pokladně Domu kultury. Vstupné 400,-, 450,- a 500,- Kč. Vstupenky nelze rezervovat.
Začátek v 19 hodin. www.dksumperk.cz

22. 5. 2018 „JAREK NOHAVICA“ ZÁBŘEH, KD
Začátek v 19 hodin. Vstupné 400, 450 a 500,- Kč. Prodej vstupenek od 30. 4. pouze v TIC Zábřeh. www.kulturak.info

25. 5. 2018 „NOC KOSTELŮ V KAPLI BOUZOV“
V rámci projektu Noc kostelů se pro vás již po páté otevírá hradní kaple ve večerních hodinách. Zavedou vás do ní
postavy světců a světic, které slaví v tomto období svátek.
Od 17 do 19 hodin, akce je zdarma. www.hrad-bouzov.cz

25. 5. – 27. 5. 2018 „DĚTSKÝ GASTROFESTIVAL“ BLUDOV, PRADĚDOVO MUZEUM
První kulinární show zaměřená na děti v Pradědově dětském muzeu v Bludově. Letos se malí kuchtíci vydají na
zkušenou do dalekých zemí, nejen ochutnávat tamější speciality, ale i trochu poznat něco nového.
Třídenní akce plná kuchařských dílniček, zábavy na zahradě, ochutnávek regionálních jídel, malování na obličej,
spousty kostýmů a letní kino. Vstupné dítě do 90 cm - 60,-Kč, dítě nad 90 cm - 190,-Kč, dítě nad 15 let a dospělá
osoba - 40,-Kč. www.pradedovomuzeum.cz

