AKCE V OKOLÍ STARÉHO MĚSTA – LEDEN 2019
13. 1. 2019 „O chytré princezně“ Jeseník, Divadlo Petra Bezruče
Bylo nebylo jedno veliké království. A v tom království velký zámek, ve kterém žila krásná princezna.
Jednoho dne oním královstvím putoval chudý krejčovský tovaryš Jiřík a krásná princezna jej
okouzlila... Chudý tovaryš si posteskl a vyslovil své přání, které vyslyšel samotný čert Chytrolín. Jiřík
upsal svou duši a čert mu pomohl. Ale pak přišel čas, kdy si přišel čert pro Jiříka a… a nebýt chytré
princezny, asi by pohádka dopadla jinak. Uvádí Divadlo Pohádka.
Začátek v 15 hodin, vstupné 70,- Kč. Rezervace na https://www.mkzjes.cz/o-chytre-princezne/

15. 1. 2019 „Božská Sarah“ Zábřeh, KD
Herecké mistrovství Ivi Janžurové ve slavné hře o posledním létě proslulé herečky. Komorní
komediálně laděná hra o několika dnech na sklonku života legendy francouzského divadla Sáry
Bernhardtové ve společnosti jediného muže - oddaného tajemníka Georgea Pitoua (Kryštof Hádek).
Začátek v 19 hodin. Vstupné 400,- a 440,- Kč. Rezervace vstupenek na
http://www.kulturak.info/akce/detail/bozska-sarah-hevos-5154.html

15. 1. 2019 „Kanada – Aljaška“ Rapotín, KKC
Beseda Karla Kocůrka. Karel Kocůrek podnikl několik výprav do Kanady. Po Torontu a Niagarských
vodopádech ve východní Kanadě navštívil divokou přírodu kanadských Skalistých hor Rocky
Mountains. Plul lodí kolem severozápadního pobřeží Kanady a Aljašky. Pozoroval orly, tuleně,
medvědy, losy, bobry… Putoval Yukonem, navštívil hrob polárníka Eskymo Welzla v Dawsonu.
Začátek v 17:30 hodin, vstupné 50,- Kč.

19. 1. 2019 „Zpíváme a tančíme s Míšou“ Zábřeh, KD
Interaktivní písničková show Míši Růžičkové pobaví a aktivně zapojí děti i jejich rodiče. Nový pořad
Pohádkové zimní království bude nabitý veselými písničkami, tancováním, dováděním a sladkými
odměnami. Kostýmy vítány. Začátek v 16 hodin, vstupné 120,- Kč.
http://www.kulturak.info/akce/detail/zpivame-a-tancime-s-misou-4990.html

19. 1. 2019 „XVIII. Reprezentační ples Casino Royal“ Karlova Studánka,
Lázeňský dům Libuše
Večerem vás bude provázet Marek Eben, moderátor Hit rádia Orion a kapela Trio plus.
Rezervace a prodej vstupenek – Klientské centrum, tel. 554 798 250.

20. 1. 2019 „Tchýně na zabití“ Jeseník, Divadlo Petra Bezruče
Divadelní hra o vztazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem
a matkou, mezi mladými manžely a konečně a hlavně mezi tchýněmi samotnými.
Hrají: Dana Homolová, Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, Martin Kraus.
Začátek v 17 hodin, vstupné 290,- Kč.
Předprodej vstupenek na https://www.mkzjes.cz/tchyne-na-zabiti/

20. 1. 2019 „Jazzband Loučná“ Postřelmov, KD
Legendární jazzová kapela z Loučné nad Desnou zahraje v Postřelmově.
Začátek v 19 hodin, vstupné 100,-

23. 1. 2019 „Zbigniew Czendlik“ Zábřeh, KD
Pohodový, zábavný a světácký kněz z Lanškrouna se představí v pořadu Postel hospoda kostel, jehož
obsahem je vyprávění o osobním a kněžském životě a mezilidských vztazích.
Začátek v 17 hodin, vstupné v předprodeji 180,-, v den akce 230,- Kč.
Rezervace vstupenek na http://www.kulturak.info/akce/detail/zbigniew-czendlik-5000.html

25. 1. 2019 „Žalman a spol.“ Šumperk, KD
Zpívá, aby bylo lidem dobře, a snad i proto se stal českou folkovou legendou. Pavel Žalman Lohonka
těší svým hlasem i texty publikum už půl století.
Začátek v 19 hodin. Vstupné 200,- v předprodeji, 250,- na místě
Rezervace vstupenek na http://www.dksumperk.cz/rezervace-vstupenek/ZALMAN-Spol--811

27. 1. 2019 „Koncert k 222. výročí narození Franze Schuberta“, Jeseník, kaple
Na letošním lednovém koncertu se nám představí hned čtyři národnosti: česko-vietnamské klavírní
duo Pham Hoang Anh a Kamil El-Ahmadieh, kteří jsou v Jeseníku již dobře známí, neboť tu už
víckrát koncertovali a také stáli na stupních vítězů Schubertovy soutěže. Další dva pianisté jsou pak
Konstantin Lukinov z Ruska a Ines Höpfl z Německa, kteří budou v Jeseníku poprvé.
Začátek v 17 hodin, vstupné dospělí 100,-, děti 80,- Kč.
Předprodej vstupenek na https://www.mkzjes.cz/koncert-k-222.-vyroci-narozeni-franze-schuberta/

29. 1. 2019 „Neil Zaza & Band“ Šumperk, KD
Špičkový americký kytarista Neil Zaza se v rámci svého evropského turné opravdu zastaví i v
Šumperku.
Začátek v 19 hodin, vstupné 190,- v předprodeji, v den akce 240,- Kč.
Rezervace na http://www.dksumperk.cz/rezervace-vstupenek/NEIL-ZAZA-BAND-USA--810

