Akce v okolí Starého Města prosinec 2022
SWINGOVÁ TANČÍRNA NA ŠERÁKU
Kde: Chata Jiřího na Šeráku
Datum: 2. - 4. prosince
Už jste někdy tancovali swing na živou kapelu vysoko nad mraky? Připravujeme pro vás jedinečný zážitek na horské
chatě Jiřího na Šeráku v Jeseníkách. Tančit se bude na kryté terase s výhledem do kraje. Počet účastníků je omezen
kapacitou Chaty Jiřího na Šeráku. Objednávky vstupenek a ubytování: rezervace@chatanaseraku.cz
www.swinghills.eu/serak
VÁNOČNÍ A JINÉ PŘÍBĚHY V DŘEVOŘEZBÁCH BŘETISLAVA VÁVRY
Kde: Šumperk, Vlastivědné muzeum
Datum: 3. prosince – 26. února
Vánoční atmosférou prostoupená výstava představí dílo řezbáře samouka Břetislava Vávry z Klopiny.
Autor vyřezává příběhy poskládané do velkých scén. V centru pozornosti bude betlém, kde je událost narození
Ježíška vsazena do moravské vesničky zaplněné postavičkami při práci, hře či odpočinku. Další Vávrova práce je
pokračováním biblického příběhu Krista. Jedná se o originálně pojatou křížovou cestu, která znázorňuje Ježíšovo
umučení a smrt. Pro poslední z vyřezávaných scén představených na výstavě autor našel inspiraci v našich dějinách.
Zachycuje vojenskou husitskou vozovou hradbu s množstvím postav vojáků a koní.
Vstupné 30,-, snížené 20,- Kč.
STROMY NEJEN V JESENICKÝCH POVĚSTECH
Kde: Račí údolí, Tančírna
Datum: 4. prosince od 15 hodin
Přednáška Matěje Mately z Vlastivědného muzea v Jeseníku. Vstupné dobrovolné.
FLERMARKET ŠUMPERK
Kde: Šumperk, KD
Datum: 4. prosince od 9:30 – 15:30 hodin
Na flermarketu hravě pořídíte nový originální kousek do šatníku sobě nebo svým dětem. Ozdobíte se novým
šperkem, broží, čelenkou, kabelkou nebo šátkem. Naleznete zde i bytové doplňky a keramiku, přírodní kosmetiku či
různé pochutiny. Pro nejmenší u nás najdete hračky i doplňky do pokojíčků. Nebudou chybět oblíbené dílničky.
JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TURNÉ
Kde: Zábřeh, KD
Datum: 7. prosince od 19 hodin
Letos už po pětadvacáté se Janek Ledecký vydá s kapelou a vokalistkami na tradiční předvánoční turné. V první části
koncertu zazní všechny jeho zásadní hity (Pěkná, pěkná, pěkná nebo Budu všechno, co si budeš přát), v druhé
přehraje skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit o Vánocích. Ty jsou přesně z toho těsta, z jakého vánoční songy
mají být uhněteny, mají správné aranže, texty, náladu, cit i romantiku. K sváteční atmosféře přispěje také M. Nostitz
Quartet. Vstupné: 490,-, 550,- a 590,- Kč. www.kulturak.info
SIRÉNY NA CESTÁCH
Kde: Rapotín, KD
Datum: 9. prosince od 19 hodin
Zábavná talk show ženské trojice hereček a zpěvaček Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové. Vstupné
v předprodeji 350,-, na místě 400,- Kč. Předprodej na www.takjinak.cz a v TIC Rapotín.
VÁNOČNÍ KONCERT
Kde: Vysoká, kaple Nejsvětější Trojice
Datum: 10. prosince od 17 hodin
Spolek chatařů ve Vysoké pořádá vánoční koncert, na kterém vystoupí děti ze ZŠ Bohdíkov. Vstupné dobrovolné.

LENKA FILIPOVÁ
Kde: Šumperk, KD
Datum: 14. prosince od 20 hodin
V rámci vánočního koncertu se smyčcovým oktetem nabídne česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka a hudební
skladatelka v jedné osobě svoje nejznámější hity. Chybět nebudou ani tradiční vánoční písně a velkolepá projekce.
Vstupné na sezení 1. pásmo 550,-, 2. pásmo 500,-, 3. pásmo 450,- Kč. www.dksumperk.cz
POHÁDKY NA VÁNOCE
Kde: Zábřeh, KD
Datum: 16. prosince od 10 hodin
Pohádkové vyprávění pod vánoční stromečky složené ze dvou pohádek – „Jak rozmařilá mlynářka lakotila“ a „Půjdem
spolu do Betléma“ s celou řadou známých koled. Pohádka s písničkami, která vypráví o lidské dobrotě, lakotě a
moudrosti. Na motivy klasického příběhu O poutníkovi. Inu, jak se říká ... bylo nebylo ... za dávných časů do jedné
malé vesničky pod horami zavítal zvláštní poutník... Druhá pohádka se jmenuje "Tak kdysi, v Davidově městě
královském...". Vánoční příběh o narození Ježíška provázený zpěvem známých koled a stavbou „dětského živého
Betlému“. Určeno pro děti ve věku mateřských škol a žáky prvního stupně ZŠ. Připravilo Divadlo Pohádka Praha.
Délka představení: 60 minut. Vstupné 70,- Kč. www.kultrak.info
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Kde: Hanušovice, H-park
Datum: 16. prosince
Adventní koncert v hanušovickém H-parku. Přesný čas začátku akce bude upřesněn, sledujte www.hanusovice.info

