AKCE V OKOLÍ STARÉHO MĚSTA – LISTOPAD 2018

4.11. 2018 „SBOHEM, MONARCHIE“ OLOMOUC, PEVNOST POZNÁNÍ
Netradiční vzpomínku na habsburskou říši připravila Vědecká knihovna v Olomouci a
Pevnost poznání. Lidé se mohou podívat na výstavu a zároveň navštívit pravou vídeňskou
kavárnu. Bohatý interaktivní program připomene, že naše české země byly součástí velké říše,
kterou obývaly rozmanité národy. Vstupné 95,-/85,-/rodinné 350,- Kč.
www.pevnostpoznani.cz

9. – 11. 11. 2018 „SVATOMARTINSKÉ TRHY“ OLOMOUC
Svatomartinské trhy spojené s ochutnávkou mladých vín od více jak 15 vinařů. Vystoupí
Hana a Petr Ulrychovi se svou skupinou.

10. 11. 2018 „VEČERNÍ KOUPÁNÍ PLNÉ ROMANTIKY“ LÁZNĚ VELKÉ
LOSINY
Tlumená světla, svíčky, relaxační hudba, bohaté občerstvení, relaxace pod rukama
certifikovaných terapeutek z Indonésie, romantická atmosféra a mnoho dalšího... Vstupné na
večerní koupání za cenu 450 Kč / osoba zahrnuje: vstup do termálního parku, vstup do saun,
ochutnávku jávských masáží, studené občerstvení formou rautu od 21.00 - 22.00h, welcome
drink. Od 20.30 do 23 hodin, vstupné 450,- Kč.

18. 11. 2018 „4 SESTRY“ ZÁBŘEH, KD
Bláznivá divadelní komedie o tom, že i když si pořádně lezete na nervy, je zábavnější prožít
život s rodinou než bez ní. Táta měl hodně rád ženy, takže má každá z jeho dcer jinou mámu.
Ale i povahu, rozmary, potíže a touhy. Hra o módě, dietě, touze po lásce, milostných
dobrodružstvích, chlípném včelaři a překvapení v kompostu... Hrají: Ivana Chýlková, Anna
Šišková, Jana Stryková, Berenika Kohoutová a Roman Štabrňák. Vstupné 400,- a 450,- Kč
v předprodeji. Začátek v 19 hodin. Předprodej na http://www.kulturak.info/akce/detail/4sestry-tdk-4931.html

18. – 17. 11. 2018 „BLUES ALIVE“ ŠUMPERK, DK
Přehlídka nejlepších bluesových kapel. Již 23. ročník tradiční hudební akce. Vystoupí Joan
Osbourne s písněmi Boba Dylana, přední bluesová kytaristka Ana Popovic či český kytarista
Luboš Andršt. www.bluesalive.cz

19. 11. 2018 „JANEK LEDECKÝ & BAND – VÁNOČNÍ TOUR 2018“
ZÁBŘEH, KD
Vánočně laděné písně a i všechny stěžejní hity Janka Ledeckého, takové bude jeho Vánoční
turné 2018. V Zábřehu jej doprovodí kapela, dívčí vokály a přední české smyčcové kvarteto
M. Nostitz Quartet. Začátek v 19 hodin, vstupné 390,-, 440,- a 490,- Kč. Předprodej na
http://www.kulturak.info/akce/detail/janek-ledecky--band--vanocni-tour-2018-4685.html

24.–25. 11. 2018 „MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK“ OLOMOUC, FLORA
K vidění bude několik druhů koček jak českých, tak i zahraničních vystavovatelů.
Např. perské, exotické, britské, ruské, bengálské, habešské, kartouzské, bezsrsté plemeno
sphynx a mnoho jiných krásných a zajímavých koček. K vidění opuštěné olomoucké kočky možnost odnést si domů nového přítele. Občerstvení zajištěno. Bezbariérový vstup. Stánky s
potřebami pro vaše miláčky. Vstupné 60,-/30,-/rodinné 150,- Kč

25. 11. – 23. 12. 2018 „OLOMOUCKÉ VÁNOCE 2018“
Tradiční vánoční trhy v historickém centru města - hodnotný program s populárními
skupinami všech žánrů, divadlem pro malé i velké, adventní zvyky, dobové atrakce,
vyřezávaný betlém, zpívání koled na náměstí, více než osm desítek stánků s kvalitním zbožím
i vyhlášeným punčem najdete v Olomouci. www.vanocnitrhy.eu

