Akce v okolí Starého Města červenec
STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE NA HRADĚ BRNÍČKO
Datum: 5. 7. od 13:30
Těšit se můžete na rytířské souboje, uměleckého kováře, šermíře, ohňovou show nebo vystoupení Věry Martinové.
Pro děti bude nachystán skákací hrad. Občerstvení zajištěno.
BEZDĚKOVSKÝ LEVANDULOVÝ FESTIVAL
Kde: Bezděkov
Datum: 5. – 6. července
6. ročník nejvoňavějšího festivalu na Moravě. Levanduli si zde můžete užít všemi smysly. Po celou dobu festivalu
můžete ochutnávat originální občerstvení v podobě levandulové limonády, kávy, zmrzliny, piva, klobásy s levandulí a
dalších specialit. Na hlavním pódiu je po oba dny bohatý program a nesmějí chybět komentované besedy o pěstování
a využití bylin, bio produkci a tématu ekologického zemědělství. Nechybí bohatý dětský program. Více na
www.levandulovystatek.cz
JOSEF DIVÍN: SKLENĚNÉ KRAJINY, OBJEKTY, KRESBY
Kde: Šumperk, galerie Jiřího Jílka
Datum: od 7. do 31. července od 8 hodin. Vernisáž 7. 7. v 18 hodin
Po lednovém Pavlu Skrottovi je Josef Divín v galerii letos druhým absolventem ateliéru profesora Vladimíra
Kopeckého. Na rozdíl od obou věnuje se výhradně sklu a stejně jako Miroslavě Ptáčkové (červenec 2020) rodí se mu
bezděčně už z vlastností skleněné hmoty tušený obraz živé přírody. Využívá různých způsobů zpracování skla jeho
foukáním i ručním tvarováním na sklářské huti. Stavování povrchu objektů nebo tabulového skla a kovových folií,
spolu s jeho leptáním, broušením a rytím je jeho podpisem.
ŠPEK FEST: ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY
Kde: Šumperk, Pavlínin dvůr
Datum: 8. července od 19 hodin
15. ročník přehlídky folkové, bluegrassové a country muziky se vzpomínkou na hudebníka a skladatele Milana
Žourka. Vstupné 250,- Kč, v den akce 300,- Kč. www.dksumperk.cz
HOLBA CUP 2022
Kde: Podlesí, hřiště
Datum: 16. července od 10 hodin
Dvacátý sedmý ročník mezinárodního turnaje v malé kopané o putovní pohár. Bohatá tombola (TV jako hlavní cena),
živá hudba. Občerstvení zajištěno.
DNY HER V HÁJI VÍLY OZDRAVY
Kde: Jeseník, Lázně
Datum: 16. července od 14 hodin
Herně-tvořivé odpoledne pro děti v Háji víly Ozdravy. Úvodní stanoviště bude v altánku vedle jezírka, další pak
v lesním prostoru Háje, s sebou si děti odnesou drobné odměny a výsledky svého tvoření. Od 18 hodin opékání
špekáčků.
BRANNÁ FEST
Kde: Branná, kamenolom
Datum: 15. – 16. července
Již 16. ročník tradičního festivalu. Vystoupí Hadramašmátrá, Peshata, Schodiště a další. Občerstvení zajištěno, akce se
koná za každého počasí. Vstupné na pátek 150,- Kč, v sobotu 170,-, na oba dva dny 250,- Kč. www.brannafest.cz
PRÁZNINOVÝ DEN
Kde: Šumperk, Muzeum
Kdy: 21. července od 9 hodin
Tradiční prázdninová akce spojená s výstavami. Spousta zábavy, soutěží a úkolů.

