AKCE V OKOLÍ STARÉHO MĚSTA – ZÁŘÍ 2018
31. 8. – 1. 9. 2018 „Pivovarské slavnosti“ Hanušovice
Oslavy Ryzího piva z hor se staly v Jeseníkách tradicí. Také letošní 15. ročník promění 31.
srpna a 1. září nádvoří pivovaru Holba ve společenskou arénu, prosycenou výborným pivem,
hudbou a skvělou zábavou. Vystoupí Vlasta Redl, Fešáci, MIG 21, Vypsaná Fixa a další.
Přesný program na www.pivovarskeslavnosti.cz

1. 9. 2018 „Jesenické dožínky“ Bělá pod Pradědem
Dožínky v Bělé pod Pradědem jsou významnou akcí celého Jesenického regionu, na kterou se
pravidelně sjíždí návštěvníci i ze vzdálenějších koutů kraje a také z blízkého Polska. Po
slavnostním zahájení v areálu ovčína je pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program,
soutěže pro děti i dospělé a do pozdních hodin pokračuje dožínková zábava s hudbou. Velké
množství prodejních stánků nabízí regionální potraviny a produkty místních řemeslníků a
výrobců. Začátek v 10 hodin. Tel. 737 290 060.

8. 9. 2018 „Flám fest“ Zábřeh, Plavecký areál
Vystoupí: XINDL X, MIRAI, THE TAP TAP, LEGENDY SE VRACÍ, BURANI Z NEW JERSEY a
DJ Rádia Haná.

Vstupné: prvních 500 vstupenek 140 Kč, dalších 1.000 vstupenek nebo do 31. srpna 240 Kč,
od 1. září 340 Kč. Děti do 10 let v doprovodu rodičů 50 Kč. Prodej vstupenek také na
smsticket.cz (vstupenky v mobilu a na email).
Přesný program na http://www.kulturak.info/akce/detail/flam-fest-4764.html

8. 9. – 9. 9. 2018 „Kolštejnský okruh“
Tradiční závod historických silničních motocyklů a sidecarů. Tréninky v sobotu od 8:15 do
17:40 hodin, závod v neděli od 8:30 do 17 hodin. Vstupné 150,- Kč, děti do 15 let zdarma.
http://www.kolstejnskyokruh.cz/

12. 9. 2018 „Indie – divoká a nespoutaná“ Šumperk, G-klub
Přednáška Michala Štěpánka o pozoruhodném světě, kde platí jiné zákony, než na jaké jsme
zvyklí. Vstupné na sezení 50,- Kč, od 17 do 19 hodin. Online rezervace na
www.dksumperk.cz nebo v pokladně Domu kultury po – pá od 14 do 18 hodin.

15. 9. 2018 „Zábřežský jarmark“
Prodej jarmarečního zboží, ukázky tradičních řemesel, lunapark, atrakce pro děti i dospělé,
akce Hrajeme si s historií, open air výstava k výročí J. E. Welzla, bike show, miniautosalon,
roadshow Radia Haná, ohňová show a mnoho dalšího. Celodenní kulturní program pro
všechny generace. Vstup volný, od 9 do 22 hodin.

16. 9. 2018 „Zvířátka a loupežníci“ Šumperk, DK
Nedělní pohádku představí Divadlo KAPSA. Začátek v 10 hodin, vstupné 70,- Kč

15.9. 2018 „130 let trati Hanušovice - Glucholazy“
Oslavy mezinárodní trati. Jízda historickým vlakem ze Šumperka do Glucholaz, doprovodný
program.
Více informací na ROCOLCsek@gr.cd.cz

15. 9. 2018 „Bývalý žerotínský zámek“ Šumperk
Prohlídka bývalého žerotínského zámku v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Vstup
je volný, od 9 do 16 hodin. www.historickasidla.cz

15. 9. 2018 „Prohlídka divadla Šumperk“
Komentované prohlídky divadla a jeho zákulisí v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.
Exkurze začínají v 9:00, 10:30 a 14:00 hodin.

25. 9. 2018 „Magická hodina“ Šumperk, DK
Na úterý 25. září si Dům kultury Šumperk pro milovníky divadla připravil skutečnou lahůdku.
Můžete se totiž těšit na manželskou komedii MAGICKÁ HODINA v čele s charismatickou
herečkou Vilmou Cibulkovou, která se i navíc sama ujala režie tohoto představení. V dalších
rolích se objeví Stanislav Lehký a Rostislav Trtík.
Nově nastudovaná divadelní hra rakouského spisovatele a novináře Daniela Glattauera
pojednává o vztazích mezi mužem a ženou, které mohou být nevyzpytatelné. Často
připomínají jízdu na horské dráze a jindy zase bývají až pohádkově kouzelné.
Začátek v 19 hodin, vstupné 200,-, 250,- a 300,- Kč. Online rezervace lístků na
www.dksumperk.cz

