Akce v okolí Starého Města únor 2020
SPOUSTA SPORTOVNÍCH AKCÍ NA DOLNÍ MORAVĚ, mj. Český pohár ve skicrossu, Akademické mistrovství ČR,
Skialpové večerní výstupy, dětské závody – sledujte WWW.DOLNIMORAVA.CZ
JARNÍ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁBAVY V PRADĚDOVĚ DĚTSKÉM MUZEU
Místo: Bludov, Pradědovo dětské muzeum
Datum: 1. února – 15. března
Zábavný program v originálním pradědově dětském muzeu.
Maškarní pondělí - možnost zapůjčení kostýmů, výroba masek
Vědecká středa - bezpečné pokusy pro děti
Výtvarná sobota - vyrábění, malování
Každý den je otevřena hernička s domečky a batolárnou pro miminka. Součástí muzea je také samoobslužná
kavárnička. www.pradedovomuzeum.cz
PRAGUE CELLO QUARTET
Místo: Jeseník, Kongresový sál PLL
Datum: 2. února od 17 hodin
Cyklus koncertů Klasika Viva. Vstupné 260,- a 300,- Kč. Prodej vstupenek MKZ Jeseník www.mkzjes
www.klasikaviva.cz
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA JULIE SVĚCENÁ (HOUSLE)/LADISLAV HORÁK (AKORDEON)
Místo: Šumperk, Výstavní síň Vlastivědného muzea
Datum: 3. února od 19 hodin
Zahajovací koncert 47. ročníku festivalu nabídne propojení lahodných tónů houslí světoznámé absolventky
londýnské Royal Academy of Music Julie Svěcené a akordeonu, jehož se ujme laureát mezinárodních soutěží v
Andoře, Itálii a Španělsku a ředitel Pražské konzervatoře Ladislav Horák. Vstupné v předprodeji 100,- Kč, v den akce
130,- Kč. https://www.dksumperk.cz/event/preludium-aloise-motyla-julie-svecena-ladislav-horak
PUR.PENDICULAR/IAN PAICE (DEEP PURPLE)
Místo: Šumperk, KD
Datum: 10. února od 20 hodin
Nenechte si ujít absolutně jedinečný koncert bubeníka Iana Paice, zakladatele legendárních Deep Purple, který se
svojí doprovázející kapelou Purpendicular během evropského turné společně zavítají 10. února do Šumperka. Můžete
se těšit na hity Smoke On The Water, Highway Star nebo Perfect Strangers.
Vstupné v předprodeji 650,- Kč, v den akce 750,- Kč.
ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL
Místo: Olomouc, Galerie Šantovka
Datum: od 14. – 16. února
Máte rádi čokoládu a další sladká potěšení? Tak je tato olomoucká akce v Galerii Šantovka stvořena přímo pro vás!
Cílem festivalu v Olomouci je ukázat, že čokoládová není pouze tabulka, kterou koupíme v supermarketu, ale že
existuje spousta dalších čokoládových výrobků, jako jsou čokoládové pralinky, pivo, palačinky nebo vafle s čokoládou
anebo například i kosmetika. Návštěvníci budou mít možnost nakoupit, ale i ochutnat výrobky vystavujících.
www.cokoladovy-festival.cz
DVA NAHATÝ CHLAPI
Místo: Rapotín, KKC
Datum: 16. února od 15 hodin
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriozní
advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden
netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu.
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Daniela Šinkorová/Michaela Dittrichová, Martina Randová.
Vstupné 410,-, 360,-, 310,- Kč. http://www.kkcrapotin.cz/rezervace-s-mistenkou

MILOŠ MEIER – DRUMMING SYNDROME
Místo: Zábřeh, Kino Retro
Datum: 18. února od 19 hodin
Sólový koncert fenomenálního bubeníka kapely Dymytry a jednoho z nejuznávanějších bubeníků u nás. Bubenický
virtuos Miloš Meier svojí show Drumming Syndrome oslovuje stále širší publikum všech věkových kategorií.
Vrcholem vystoupení je čtyřicetiminutový set složený ze světových rockových a metalových hitů.
Vstupné v předprodeji 240,- Kč, v den koncertu 290,- Kč.
https://www.kulturak.info/event/milos-meier-drumming-syndrome-2336395
4TET
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 20. února od 19 hodin
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů, originální pojetí aranžmá i temperamentní herecké a
taneční výkony všech aktérů! Precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení 4TET se snoubí s již pověstnou
dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Vstupné od 490,- do 690,- Kč.
https://www.kulturak.info/event/4tet-2335351
MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ V OLOMOUCI
Místo: Olomouc, vycházky začínají na Horním náměstí u modelu města
Datum: od 22. února v 10 a 14 hodin
Seznámit se s významným střediskem Velkomoravského impéria, sídlením městem údělných přemyslovských knížat,
církevní metropolí Moravy, stejně jako s jejím bývalým hlavním městem, nedobytnou habsburskou pevností a
druhou největší městskou památkovou rezervací České republiky můžete v sobotu 22. února 2020.
Nechte si ukázat pestrou mozaiku architektury od románského stylu po modernu a nechte si k tomu vyprávět
příběhy domů, paláců, chrámů fontán, sloupů a celé řady významných osobností. Vstup je zdarma na základě
rezervace, učiněné na mailové adrese tomas.kryl@email.cz.
CATHARSIS QUARTET
Místo: Zábřeh, kostel. Sv. Barbory
Datum: 23. února od 16 hodin
Koncert souboru staré hudby tvořeného předními hráči českých barokních ansámblů. Vstupné v předprodeji 120,- Kč,
v den koncertu 150,- Kč, děti do 15 let zdarma. https://www.kulturak.info/event/catharsis-quartet-2374582

