AKCE V OKOLÍ STARÉHO MĚSTA – ČERVENEC 2018
5. 7. 2018 „Středověké odpoledne na hradě Brníčko“
Můžete se těšit na vystoupení šermířů, dravců, zpěváka Roberta Křesťana a kapelu Druhá
tráva, středověkou hudbu, ohňovou show a hradní ohňostroj. Bohaté občerstvení.
Začátek ve 13:30 hod., vstupné 100,- Kč, do 15 let zdarma.

5. – 6. 7. 2018 „Sovinecký šperk“ Hrad Sovinec
Středověký jarmark, ukázky šperkařských technik, prodej kreativního materiálu, tombola.
www.sovinec.cz

5. – 6. 7. 2018 „Bezděkovský levandulový festival“ Bezděkov u Úsova
Dva dny plné levandule, zábavy, muziky a trhů různých lokálních producentů. Přesný
program na http://levandulovakavarna.cz

5. a 7. 7. 2018 „Temné prohlídky na zámku Velké Losiny“
Při svíčkách si návštěvníci prohlédnou tajemná zákoutí losinského zámku a dozví se
zajímavosti z historie. Nezapomeňte baterky!
Začátky prohlídek ve 20, 21 a 22 hod. Prohlídky je nutné rezervovat na tel. 770 160 361.

7. 7. 2018 ,, Šléglovská míle 2018“ Penzion u 100 leté lípy
Běžecký závod pro děti i dospělé. Startovné od 15 let 50,- Kč. Občerstvení zajištěno.
www.sleglov.cz

7. 7. 2018 ,, Eva Urbanová“ Jeseník, Kongresový sál PLL
Vynikající operní pěvkyně vystoupí v rámci Klášterních hudebních slavností. Prodej
vstupenek na www.mkzjes.cz/online, www.klasternihudebnislavnosti.cz
Začátek ve 20 hod., vstupné 380,- - 450,- Kč.

7. 7. 2018 „V. Veterán sraz“ Dolní Morava, areál restaurace U Slona
Výstava a závod automobilových a motocyklových veteránů. www.dolnimorava.cz

7. – 8. 7. 2018 „Bubofest“ Hrad Sovinec
Přehlídka divadla, hudby a filmů.Více informací na www.hradsovinec.cz

8. 7. 2018 ,,Jiří Stivín – flétny a Václav Uhlíř (cembalo, varhany)“ Králíky,
Poutní kostel na Hedeči
Fenomenální hudebník Jiří Stivín vystoupí v rámci Klášterních hudebních slavností. Na
cembalo a varhany ho doprovodí Václav Uhlíř. Začátek v 19 hod., vstupné 200,- Kč. Prodej
vstupenek na www.klasternihudebnislavnosti.cz

13. 7. 2018 „Bára Basiková a Luboš Přibyl“ Bludov, zámek
Zpěvačka Bára Basiková vystoupí v rámci Klášterních hudebních slavností a zazpívá
muzikálové melodie v komorním provedení.
Začátek v 19 hodin, vstupné 500,- Kč (koncert), koncert + zámecká recepce s umělkyní a
zámeckou paní 1000,- Kč. Přímý prodej vstupenek na roman@agenturajd.cz

14. – 15. 7. 2018 „Na příkaz císaře – velkolepý rytířský turnaj“ Hrad Sovinec
Bitva plná jedinečných a nefalšovaných soubojů. Život a etiketa při námluvách na gotickém
hradě. Více informací na www.sovinec.cz

26. – 29. 7. 2018 „Colores Flamenco“ Olomouc
Mezinárodní festival flamenca a španělské kultury Colores Flamencos patří mezi
nejvýznamnější festivaly tohoto žánru ve střední a východní Evropě. Koná se v Olomouci a
Ostravě. Můžete navštívit galavečer flamenca, flamencovou fiestu anebo workshopy, kde se
flamenco naučíte tančit. Program zahrnuje také přehlídku španělské kinematografie, koncerty
a nezbytné dny španělské gastronomie s doprovodem originální Sangrii a španělských vín. V
rámci festivalu vystoupí hvězdy španělského flamenca a připraven je také bohatý doprovodný
program. Tel. 605 045 091, Email: sebesta@floyal.cz, www.flamencool.cz
Vstupné od 100,- Kč, některé programy zdarma.

