Kulturní nabídka v Jeseníku pro červen 2011
Written by Administrator
Monday, 04 June 2012 17:02

pátek 8. června až neděle 10. června...................................................Autocamping Bobrovník
MOTOSRAZ ROXOR JESENÍK 2012
Nejen na milovníky hlasitých strojů čeká spousta zábavy. V pátečním programu se představí
kapely Matahari, Traktor, Verglův Pjos a Iron Maiden Revival. V sobotu pokračuje program
sprinty na ¼ míle a z kapel se návštěvníci mohou těšit na Old Rock, Rock Silence, The Pant,
Tři Sestry Banditos, Dimenzia X a Úplně Normálně. Připraveno bude bohaté občerstvení a
doprovodný program. Veškeré informace www.motoklub-jesenik.cz.
Víkendové vstupné 180 Kč.
Pořádá Motoklub Jeseník, o.s.

pátek 8. června 17.00 - 22.00 hodin..........................................Vodní tvrz a Zámecké náměstí
MUZEJNÍ NOC ANEB TENTOKRÁT POHÁDKOVÁ VODNÍ TVRZ
Vstup na Zámecké náměstí a do stálých expozic historie, přírodovědy a geologie zdarma
Krysáci - 20/10Kč a expozice čarodějnických procesů 70/35 Kč.

17.00 - 19.15 Vědomostní soutěže odborných pracovníků muzea pro děti a mládež
Historické hry - vrhací sekery a nože, chůze na chůdách, zatloukání hřebíků
středověkou sekerou, Thorovo kladivo - vše k vyzkoušení.
19.15 - 20.15 Seiferos - ukázka 40 dravých ptáků nejen v letu, ale i lovu, zábavněvzdělávací pořad záchranné stanice v prostorách Zámeckého náměstí pro
všechny návštěvníky.
20.30 - 22.00 Krless - skupina interpretující hudbu vrcholného středověku má ve své muzice
ozvěny středověkého duchovna, orientální smyslnosti a rockový současnosti.
20.30 - 22.00 Noční prohlídky stálými expozicemi historie, přírodovědy a geologie
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pohádkovými postavami permoníka, Ferdy Mravence, strašidla a hastrmana
nejen pro děti.
Po celou dobu budou k dispozici stánky s občerstvením a drobnými upomínkovými předměty.
Pořádá VMJ.

sobota 9. června v 7.45 hodin.............................................................................Hrubý Jeseník

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE K NEJVYŠŠÍMU VODOPÁDU HRUBÉHO JESENÍKU
V 7.45 pojedeme z Jeseníku autobusem na Videlský kříž. Odtud půjdeme po Milionové cestě k
Vysokému vodopádu na Studeném potoce. Přírodní rezervace Vysoký vodopád chrání kaskády
a související geomorfologické tvary, lesní porosty klimaxových smrčin a horské kyselé smrkové
bučiny. Rezervace je také součástí areálu rysa ostrovida a historickým hnízdištěm sokola
stěhovavého. Pak sejdeme do Bělé pod Pradědem a navštívíme další přírodní rezervaci Borek
u Domašova, kde uvidíme reliktní bor na sutích. Navštívíme tak dvě pozoruhodné přírodní
rezervace se svojí typickou flórou a faunou. Do Jeseníku se vrátíme opět autobusem.
Předpokládaná délka trasy je 13 km. Exkurzí provází Mgr. Ludmila Dospivová.
Vstupné 30 Kč.
Pořádají VMJ.

pátek 15. června v 18 hodin.....................................................................Hala hotelu Priessnitz

PODVEČERNÍ KONCERT
Účinkují žáci ZUŠ Jeseník ze třídy Lenky Polcrové (klavír).
Bez vstupného.
Pořádají PLL a. s.

čtvrtek 14. června v 17.30 hodin..............................................Státní okresní archiv v Jeseníku

MUZEA NA JESENICKU VČERA A DNES
Přednáška připomene bohatou minulost spolkové vlastivědné práce na Jesenicku a její
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současnou renesanci v pojetí nestátních institucí. Návštěvníci budou seznámeni s historií muzeí
v Jeseníku, Javorníku, Vidnavě a Žulové.
Přednáška se uskuteční v prostorách Okresního archivu v Jeseníku a provází P. Macháček.
Vstupné 20 Kč.
Pořádá VMJ.

čtvrtek 14. června v 19 hodin.................................................................Divadlo Petra Bezruče
DOSTANU TĚ NA JAHODY
Hra německé autorky Ute Steinové, které uvádí Divadlo Metro Praha v režii Gustava Skály.
Je českou premiérou a zároveň prvním uvedením za hranicemi Německa.Autorka mistrně
vystihuje ty lidské vlastnosti, které dobře známe, u jiných je vehementně odsuzujeme, ale u
sebe samých je stěží nalézáme nebo nalézt spíše nechceme: chlapskou ješitnost, sebelásku,
karierismus, intrikářství.Protože se jedná o opravdu dobrou komedii, protože autorkou ježena, je
její pohled sice ironický, ale dokáže v každé situaci najít také laskavý humor...Hrají Karin
Hansonová, Michaela Dolinová, Ivan Vyskočil ad.
Hra v předplatném.Doprodej volných míst, pouze v recepci divadla.
Vstupné 250 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

sobota 16. června v 17 hodin......................Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor
X. BENEFIČNÍ KONCERT pro záchranu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Křtitele v
Horním Údolí u Zlatých Hor - záštitu převzal Ing. Cyril Svozil
Účinkují: Pueri Gaudentes Praha (chlapecký pěvecký sbor ), Marta Reichelová (soprán), Denisa
Martínková HAMU Praha (klavír a varhany ), Petr Král Divadlo Šumperk (recitace a průvodní
slovo).
Vstupné dobrovolné! V případě zájmu o přepravu autobusem si rezervujte místo na INFO
CENTRU v PLL a.s. tel.: 584 491 470 nejpozději do 11.6.2012. Podmínkou rezervace je složení
nevratné částky ve výši 50,- Kč.
Odjezd autobusu v 16 hodin. Pořadá Melodia Art Management ve spolupráci s duchovní
správou poutního místa.

středa 20. června v 10 a 19 hodin..........................................................Divadlo Petra Bezruče

REBELOVÉ
DS Rebeláci z Gymnázia v Jeseníku nastudovali podle filmové předlohy známé kultovní dílo
zcela po svém...nekopírují, skvěle zpívají, výborná choreografie...
Vstupné 50 Kč. Prodej v recepci Divadla Petra Bezruče.
Pořádá Gymnázium Jeseník ve spolupráci s MKZ.
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sobota 23. června od 16.00 hodin.............................................................................Areál Astur
KONCERT PRO JESENÍKY
VI. ročník oblíbené akce, letos opět ve znamení česko-polské spolupráce za účasti hudebních a
tanečních hostů. Hvězdným hostem koncertu bude kapela CLOU.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Veškeré informace na www.mkzjes.cz a na zvláštních plakátech.
Vstupné 50 Kč.
Pořádají MKZ Jeseník.

čtvrtek 28. června v 15.30 hodin........................................................................Kongresový sál

POHÁDKOVÁ BABIČKA
Předprázdninové pohádkové odpoledne s Danuší Šenkyříkovou.
Vstupné 30 Kč.
Pořádají PLL a. s.

VÝSTAVY

úterý 5. června - pátek 31. srpna..............................................Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

vernisáž úterý 5. června v 18.00 hodin
KRYSÁCI
Výstava je věnovaná známým večerníčkovým postavám, kterými jsou laboratorní potkani Eda,
Hodan a Hubert, jež úžasným způsobem namluvil Bolek Polívka a Jiří Pecha. Výstava je
překvapením dětem, které muzeum navštíví především během prázdnin. Vernisáž osvěží svým
vystoupení Zdeněk Korčian alias doktor Krysa. Samostatným slavnostním vstupem bude
4.7.2012 v 17 hodin autogramiáda Bolka Polívky a režiséra Krysáků Cyrila Podolského přímo
ve Vodní tvrzi, v hlavním výstavním sále. Na autogramiádu navážou Bolkoviny s přáteli v 19
hodin v Kongresovém sále Priessnitzových lázní. Lístky na představení si lze zakoupit také na
pokladně muzea. Součástí výstavy Krysáci bude výstava prací dětí výtvarné školy A1 Dany
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Akritidu. Po celou dobu výstavy bude v prodeji kniha Jiřího Žáčka Krysáci, pexeso, plyšáci aj.
Během Muzejní noci bude na tuto výstavu poloviční vstupné pro děti i dospělé.
Vstupné 40/20 Kč.
Pořádá VMJ.

Nová stálá expozice ČARODĚJNICKÝCH PROCESŮ NA JESENICKU V 17. STOLETÍ ve
sklepení Vodní tvrze.

OTEVÍRACÍ DOBA - pondělí - neděle 9.00 - 19.00 hodin

Vstupné 70/35 Kč
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