Akce v okolí Starého Města září 2019
PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI
Místo: Pivovar Holba Hanušovice
Datum: 6. - 7. září

Oslavy ryzího piva z hor se staly v Jeseníkách tradicí. Také letošní 16. ročník promění 6. – 7. září nádvoří
pivovaru Holba ve společenskou arénu, prosycenou výborným pivem, hudbou a skvělou zábavou.
DIETHER F. DOMES
Místo: Vlastivědné muzeum Šumperk
Datum: do 8. září
Výstava německého skláře, malíře a kreslíře Diethera F. Domese, který se narodil v roce 1939 do rodiny německého
učitele ve Vitošově na Zábřežsku a jako šestiletý zažil vysídlení německého obyvatelstva. Působil v okolí Bodamského
jezera, kde se prosadil jako autor řady uměleckých realizací ve veřejném prostoru. Na pozadí důkladné studie
umělcova dětství na Zábřežsku před očima návštěvníka výstavy ožívají válečné a poválečné události v regionu.
KAREL PLÍHAL
Místo: KD Šumperk
Datum: 12. září
Ojedinělý hudebník, textař a poeta Karel Plíhal se vrací na koncertní pódia. V jedné chvíli dokáže neopakovatelně
publikum rozesmát veselou básničkou, aby jej vzápětí roztesknil emotivním textem písně. Dětem do 12 let je koncert
zakázán. Vstupné v předprodeji 290,- Kč, v den akce 350,- Kč. Začátek v 19:30 hodin. www.dksumperk.cz
PROHLÍDKA BÝVALÉHO ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU
Místo: Žerotínský zámek Šumperk
Datum: 14. září
Komentovaná prohlídka bývalého žerotínského zámku v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Památka bude
přístupná od 9 do 15 hodin, vstup zdarma.
PROHLÍDKA DIVADLA ŠUMPERK
Místo: Divadlo Šumperk
Datum: 14. září
Komentovaná prohlídka šumperského divadla v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Památka bude přístupná
od 9 do 14 hodin, vstup zdarma.
PROHLÍDKA EVANGELICKÉHO KOSTELA ŠUMPERK
Místo: Evangelický kostel Šumperk
Datum: 14. září
Komentovaná prohlídka evangelického kostela v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Památka bude přístupná
od 9 do 15 hodin, vstup zdarma.
MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU
Místo: KD Šumperk
Datum: 16. září
Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil navštíví Šumperk se svojí show Cestou necestou. Skvělé historky,
nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Vstupné 390,- Kč, začátek v 19 hodin.
www.dksumperk.cz
MEDOVÝ DEN V ŠUMPERKU
Místo: Areál SOŠ ŠUMPERK
Datum: 21. září
Můžete se těšit na ochutnávku medů a medovin, medovou stezku pro děti, ukázku lidových řemesel, medobraní,
kuchařské medové show, medové občerstvení a další zajímavý program. Od 9 do 17 hodin.

ZÁMEK PLNÝ POHÁDEK
Místo: Zámek Jánský vrch u Javorníku
Datum: 20. – 21. září
Přijďte na nevšední prohlídku nočním zámkem, překonejte nástrahy a zažijte dobrodružství… První prohlídka v 18
hodin a další po 15 min., poslední prohlídka ve 21 hod. www.zamek-janskyvrch.cz
VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ FILMU KLADIVO NA ČARODĚJNICE
Místo: Zámek Velké Losiny
Datum: 1. 6. – 29. 9.
Na unikátní výstavě se vůbec poprvé představí návštěvníkům kostýmy z natáčení filmu Otakara Vávry Kladivo na
čarodějnice. Na návštěvníky čekají také rekvizity, autentické fotografie, plakáty, mučící nástroje a další předměty,
které se objevují v tomto slavném filmu. www.zamek-velkelosiny.cz
Během měsíce září probíhají po celé České republice Dny evropského kulturního dědictví. Dny evropského dědictví
každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor,
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/
TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE
Místo: Priesssnitzovy léčebné lázně Jeseník
Datum: 30. září – 6. října
Týden oslav k 220. výročí narození slavného léčitele. Na programu budou výstavy, koncerty, přednášky, slavnostní
procházky… Celý program naleznete na http://www.priessnitz.cz/cz/aktuality

