Akce v okolí Starého Města prosinec 2021
JARMARK ŚWIATECZNY
Místo: Stronie Slaskie, prostor před Cetikem
Datum: 5. prosince
Vánoční jarmark u polských sousedů. Těšit se můžete na drobné vánoční zboží a regionální produkty. Začátek v 11
hodin. Součástí jsou i vánoční stoly v Cetiku.
SOUTĚŽ V PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
Místo: Branná, Obecní úřad
Datum: 6. – 22. prosince
Upečte své oblíbené cukroví (min. 5 druhů) a od každého doneste min. 5 kousků na radnici v Branné v časovém
termínu v krabičce označené jménem a příjmením, adresou a telefonem. První tři výherci obdrží finanční odměnu.
CO ŠEPTAJÍ ANDĚLÉ
Místo: Šumperk, Vlastivědné muzeum
Datum: od 8. prosince do 30. ledna
Andělé coby prostředníci mezi Bohem (božstvy) a lidmi člověka provázejí od nepaměti. V křesťanské tradici svou roli
sehrávají nejen ve vánočním příběhu, bible o nich vypráví prakticky už od stvoření světa. Navzdory sekularizaci a
kulturním změnám ve 20. století zůstává téma anděla pro mnoho lidí i umělců až do současnosti aktuální, zrcadlící
spirituální rozměr člověka. Výstava představí sochy, obrazy, grafiky i sbírkové předměty z oblasti lidového umění a
uměleckého řemesla, které motiv anděla spojuje. Vedle historických sbírek a betlémů nezůstane opomenut ani
regionální projekt Andělárium a živoucí mikulášsko-andělské tradice.
Vstupné 50,- Kč, snížené 30,- Kč. www.muzeum-sumperk.cz
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS : SWING NYLONOVÉHO VĚKU
Místo: Šumperk, KD
Datum: 7. prosince
Nylonový věk – tak nazval Josef Škvorecký první tři poválečná léta. Byly to roky všeobecné euforie ze znovu nabyté
svobody. Jejím symbolem se pro většinu mladých lidí stal swing. Hudba českých bigbandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka
nebo Ladislava Habarta dosáhla v té době vynikající úrovně, než byla po roce 1948 brutálně zadupána komunistickou
cenzurou. V nové koncertní show předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nejkrasší a nejžhavější swingové
fláky z této vrcholné éry bigbandového swingu. Vstupné 450,- - 550,- Kč. Děti do 6 let zdarma. www.dksumperk.cz
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Místo: Zábřeh, kostel sv. Bartoloměje
Datum: 11. prosince od 16 hodin
Adventní koncert mužského vokálního souboru pod uměleckým vedením Davida Ebena, který se řadí mezi přední
světové interprety středověké duchovní hudby. Koncertní program s názvem Radujte se, Pán je blízko je věnovaný
nadcházejícím vánočním svátkům a reflektuje prvky zamyšlení, soustředění i nastávající radosti. Pořádáno ve
spolupráci s Římskokatolickou farností. Vstupné 100,- Kč www.kulturak.info
BALETKY
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 12. prosince od 16 hodin
Komedie dánské autorky Astrid Saalbachové v podání Divadla Václav. Hra o šesti ženách, které se sejdou na taneční
hodině. Nejedná se o žádné profesionální tanečnice, ale právě naopak o obyčejné ženy, pro které je tanec
chvilkovým únikem ze všedního života. Jenže tomu nelze jen tak snadno uniknout, a tak se během jedné taneční
lekce dozvídáme hodně o jejich životech, vztazích, starostech, radostech, bolestech i touhách… Vstupné: 100 Kč
www.kulturak.info
VĚRA MARTINOVÁ A MERITUM – VÁNOČNÍ KONCERT „JUBILEUM TOUR“
Místo: Bludov, KD
Datum: 18. prosince v 17 hodin
Vánoční koncert zpěvačky Věry Martinové a kapely Meritum. Vstupné v předprodeji 300,- Kč, na místě 350,- Kč.

