Akce v okolí Starého Města březen 2020
KOČÁRKY NAŠICH BABIČEK
Místo: Vikýřovice, Muzeum silnic
Datum: od 3. března do 23. května
Kočárky ze sbírky paní Jarmily Fichtnerové. www.muzeumsilnic.cz
POKÁČ
Místo: Šumperk, KD
Datum: 11. března od 19:30 hodin
Ocenění Platinová deska za debutové album Vlasy a Zlatá deska za novinkové CD Úplně levej, nominace na Objev
roku 2017 v cenách Anděl a anketě Český Slavík, miliony zhlédnutí na youtube, vyprodaný Forum Karlín. Tím vším se
může pyšnit svérázný písničkář Pokáč, který je oblíbený díky svým originálním a vtipným textům. Vstupné na stání
v předprodeji 350,- Kč, v den akce 400,- Kč. https://www.dksumperk.cz/event/pokac
DO LEDOVÉHO MOŘE
Místo: Zábřeh, Muzeum
Datum: od 11. března do 3. května
Fotografie Martina Strouhala po stopách cestovatele Eskymo Welzla. www.muzeum-sumperk.cz
TŘI VERZE ŽIVOTA (HEVOS)
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 12. března od 19 hodin
Konverzační komedie o tom, že někdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a všechno je jinak. Hrají:
Linda Rybová, Jana Janěková, Igor Chmela a David Prachař. Vstupné 400,- a 440,- Kč. www.kulturak.info
VÍTÁNÍ JARA
Místo: Šumperk, Divadlo
Datum: 13. března od 19 hodin
Vystoupení dětských sborů. Začátek v 17 hodin, vstupné 70,- Kč.
S FOŤÁKEM NA ZÁDECH
Místo: Zábřeh, Kino Retro
Datum: 17. března od 17 hodin
Vernisáž výstavy fotografií zábřežského rodáka, novináře, hudebníka a spisovatele Miroslava Kobzy, který se ve svých
fotografiích vyznává, podobně jako ve svých knihách a reportážích, krásám regionu. Díky fotoaparátu stále
připravenému v batohu zachycuje i věci, které jsou dílem okamžiku a šťastných náhod…Vernisáž doplní
„fotoprocházka“ naším krajem na plátně kina. Vstup volný. www.kulturak.info
LISTOVÁNÍ: BITEVNÍ POLE
Místo: Zábřeh, Kino Retro
Datum: 17. března od 18 hodin
Další pokračování zábřežského cyklu scénických čtení LiStOVáNí, tentokrát z knihy belgického novináře Jérôme
Colina, který s nadsázkou reflektuje bolestivé období puberty našich dětí. S dětmi je potíž – jednoho dne prostě
začnou práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat nanejvýš slovem nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom děti
nevinně, ale stejně – nic horšího než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat, že
pro stejného puberťáka není nic horšího než rodič. V hlavní roli bojuje Lukáš Hejlík a také Pavla Dostálová nebo Věra
Hollá. Vstupné 90,- Kč. www.kulturak.info
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Místo: Rapotín, KKC
Datum: 22. března od 19 hodin
Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v
devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar.
Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní skupinou
Illustratosphere, se kterou aktuálně představí páté řadové album Kráska a zvířený prach.
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard
populární hudby ... Vstupné 550,- a 500,- Kč v předprodeji. www.kkcrapotin.cz

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – SEVERNÍ VIETNAM, KAMBODŽA A LAOS
Místo: Rapotín, KKC
Datum: 24. března od 17:30 hodin
Dobrodružná cesta v sedle místních populárních skútrů nás zavede do pohraniční oblasti mezi severním Vietnamem a
Čínou. Navštívíme místa, kde se zastavil čas a stále se tak žije tradičním způsobem života. Pokračovat budeme do
Kambodže, země se zdrcující minulostí Rudých Khmérů. Nakonec nás čeká divoká část Laosu, kde se pokusíme
vystopovat poslední slony v pralese. Přednáší Tomáš Štěpán, vstupné 50,- Kč. www.kkcrapotin.cz
PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
Místo: Šumperk, Knihovna T. G. Masaryka
Datum: 24. 3. od 16 hodin
Slavnostní veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Setkání se zúčastní žáci ze základních škol ze Štítů,
Rýmařova, Velkých Losin, Starého Města a zástupci MAS Horní Pomoraví, Rýmařov, ZŠ Velkých Losin, Města Staré
Město, Městské knihovny T. G. Masaryka
VÁCLAV NECKÁŘ „65 LET NA SCÉNĚ“
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 26. března od 19 hodin
Exkluzivní koncert legendy české popmusic VÁCLAVA NECKÁŘE a jeho kapely BACILY. Mistr Neckář slaví
neuvěřitelných 65 let na hudební scéně. Atmosféru a sílu jeho písní, jakými jsou Stín katedrál, Kdo vchází do tvých
snů, má lásko nebo Půlnoční umocní smyčcové kvarteto. Vstupné 390,-, 440,- a 540,- Kč. www.kulturak.info

