AKCE V OKOLÍ STARÉHO MĚSTA
LISTOPAD 2017
3. 11. 2017 „MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY“ ZÁBŘEH, KD
Podzimní koncertní turné vyhledávaného zpěváka a skladatele, který slaví 20 let na české scéně. Vstupné
250,- Kč v předprodeji, 300,- v den koncertu. Více na www.kulturak.info

3. 11. 2017 „HOROVÁNÍ: SNOW FILM FEST“ ŠUMPERK DK
Tradiční podzimní přehlídka nejlepších filmů se zimní tématikou zahrnuje snímky, které byly v předchozím
roce oceněny na nejprestižnějších světových festivalech. Vstupné 130,- Kč, se vstupenkou na sobotní
Horování sleva 20,- Kč. Více na www.SnowFilmFest.cz.

4. 11. 2017 „HOROVÁNÍ“ ŠUMPERK DK
25. Ročník setkání horolezců, dobrodruhů a milovníků extrémních sportů a přírody. Uvidíte filmy
Satisfaction, 50 roků na skalách a horách, Patagonský sen a Jordánsko. Vstupné v předprodeji 120,-, v den
akce 150,- Kč (děti do 6 let zdarma)

11. 11. 2017 „FEST JAK PĚST“ ZÁBŘEH, KD
Zábřežská punkrocková párty se koná po 15 letech a ve znamení výročí kapely Punk Floid. Dále vystoupí
Houba, The Fialky, Volant, Ilegality, od 1 hodiny Záviš. Vstupné v předprodeji 200,-, v den koncertu 250,-.
Začátek v 16 hodin. Více na www.kulturak.info

11. 11. 2017 „SVATOMARTINSKÉ PROHLÍDKY HRADU ŠTERNBERK“
Hradem Šternberk budou provázet průvodci oblečení v historických kostýmech. Jejich výklad bude zaměřen
nejen na historii hradu, ale především na legendu o Svatém Martinovi. Stranou nezůstanou ani svatí, se
kterými se můžeme setkat v adventním čase – sv. Barbora, sv. Lucie, sv. Mikuláš a další. Prohlídky budou
zakončené v rekonstruované hradní kuchyni, kde budou připravené ochutnávky martinských specialit.
V rámci vstupného bude připravená ochutnávka svatomartinského vína, rohlíčky a drobné občerstvení k
vínu. Další speciality bude možné zakoupit.
Od 10 do 16 hodin, vstupné 160,- Kč. www.hrad-sternberk.cz/cs

16. 11. – 18. 11. 2017 „BLUES ALIVE“ ŠUMPERK DK
Festival Blues Alive patřící k největším evropským přehlídkám zaměřeným na tento žánr, vstoupí na podzim
do třetí dekády své existence. Na třech hlavních koncertech v Domě kultury a řadě doprovodných hudebních
akcích po celém městě představí přední světová bluesová jména i řadu domácích hudebníků. Více informací
na www.bluesalive.cz

17. 11. 2017 „FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ SNOW“ ZÁBŘEH, KINO RETRO
Přehlídka špičkových filmů o extrémním lyžování, skialpinismu, zimním lezení, překrásné scenérie,
exkluzivní hosté, anketa, losování o ceny, pohodová atmosféra. Vstupné 70,- Kč, děti do 15 let zdarma, od
16 do 22 hodin. www.kulturak.info

23. 11. 2017 „HORKÝŽE SLÍŽE“ ŠUMPERK DK
Slovenská rocková kapela slavící 25 let na scéně. Speciálními hosty budou Zakázaný ovoce a Mean Messiah
Začátek v 19 hodin, vstupné v předprodeji 300,- Kč, v den akce 350,- Kč
Více informací na www.dksumperk.cz

25. 11. 2017 „VÝLOV ZÁMECKÉHO RYBNÍKA“ BLUDOV
Prodej živých ryb za výhodnou cenu. Začátek od 10 hodin.

26. 11. 2017 „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“ JAVORNÍK, NÁM. SVOBODY
Rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy a kulturní program. Začátek od 11 hodin.

26. 11. 2017 „TOQUE DE SILENCIO“ BLUDOV KOSTEL SV. JIŘÍ
V hudbě Toque de silencio se objevují prvky etno, folku, jazzu, spirituální či meditační hudby, dále
španělské lidové prvky, a taky hudba židovská v kombinaci s populární současnou hudbou. Příběhy, zpívané
v těchto písních jsou o lásce, o zajímavých lidských osudech, některé umožňují nahlédnout i do světa
pohádek. Jsou inspirované přírodou, z níž lze čerpat sílu a učit se od ní mnoha důležitým věcem.
Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné, věnované na dobročinné účely.

1. 10. – 3. 12. 2017 „HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY“ VLASTIVĚDNÉ MUZEUM ŠUMPERK
Oddělení šumperského muzea Muzejíčko vás zve na výstavu Hrátky se zvířátky. Výstava s interaktivními
prvky je věnována chovu hospodářských zvířat v minulosti i dnes. Zejména prostřednictvím zábavných her,
ale i sbírkových předmětů se děti seznámí s jejich životem, s produkty, které člověku poskytovala, nebo
s tím, jak se lidé o zvířata starali a jak je zobrazovali na předmětech kolem sebe. Děti si budou moci
vyzkoušet, jak se dojí kráva nebo jak se pasou ovce, mohou zkusit poznávat zvířátka podle stop, podle srsti
či peří a mnoho jiných her a hádanek ze statku. Vstupné 40,- Kč, snížené 20,-, děti do 2 let zdarma.
www.muzeum-sumperk.cz

