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Pátek 8. dubna od 19.30 h ve velkém sále

CHINASKI
host: Katarina Knechtová
Jedna z nejpopulárnějších českých kapel zavítá do Šumperka v rámci „Chinaski Amarok tour
2011", které je pokračováním loňského podzimního turné, které se odehrávalo v největších
halách u nás. Návštěvníci se mohou těšit na velkolepou show a obrovské množství hitů jako
Klára, 1970, Tabáček, Dobrák do kosti a mnohé další. Speciálním hostem večera bude
nejúspěšnější slovenská zpěvačka současnosti Katarina Knechtová, která se proslavila jako lídr
skupiny Peha.
Vstupné v předprodeji 250 Kč
V den akce 290 Kč
Na sezení - balkon 290 Kč
Pátek 8. dubna od 19.30 h v H-clubu a Electrik Café
GOODBYE LENIN /SK/
THE TROUSERS /HU/
Zahajovací koncertní večer projektu Eurofest představí špičkovou slovenskou kapelu Goodbye
Lenin a jednu z předních klubových kapel v Maďarsku The Trousers. Jako předkapela vystoupí
rodinná formace Escape 2 The Jungle z Přeštěnic. Program doplní také účast zahraničních
DJ´s.
Vstupné 80 Kč
Sobota 9. dubna od 19.30 h v H-clubu a Electrik Café
OUTSMARTED /AT/
Další koncertní večer v rámci projektu Eurofest nabídne posluchačům současný objev rakouské
klubové scény. Dále se posluchačům představí české nadějné kapely My Funeral a Empty Hall
Of Fame. V prostorách Elektric Café bude uvedena kolekce evropských filmů.
Vstupné 60 Kč
Pátek 15. dubna od 19.30 h v H-clubu
BLUE EFFECT
Závěrečný koncertní večer festivalu Eurofest se odehraje ve společnosti ikony české kytarové
školy Radima Hladíka a jeho virtuózní kapely Blue Effect. Večer zahájí v našem regionu

1/5

Program kultury v Šumperku na duben 2011
Wpisał Dům kultury Šumperk
Sobota, 02. Kwiecień 2011 09:07

neméně legendární kapela OMICRON.
Vstupné v předprodeji 100 Kč
V den akce 140 Kč
Úterý 12. dubna od 19 h v klášterním kostele
DUO DE STEFANO /I/
Dubnová část cyklu Klasika Viva přináší posluchačům recitál klavírní dvojice z Itálie. Více na
www.klasikaviva.cz.
Vstupné 80 Kč
Studenti a důchodci 60 Kč
Pátek 22. dubna od 19.30 h ve velkém sále
HORKÝŽE SLÍŽE
host: Cocotte Minute
Slovenská svérázná formace Horkýže slíže vyráží na turné čítající dvacet šest koncertních
zastávek po celé ČR, a to u příležitosti vydání kompilace největších hitů „V dobrej viere (2001 2011)". Fanoušci se podle slov zpěváka Kuka mohou těšit nejen na největší hity kapely, ale
také i nové písně, které prý ani sama kapela ještě neslyšela. Kuko ke koncertům ještě prozradil:
„Lidi se můžou těšit na velké teatro. Kapela Horkýže slíže má ve zvyku vytahovat lidi z davu.
Tentokrát přijdou na řadu i ti, kteří nemusí umět hrát na žádný hudební nástroj. Také
kontroverzní kostýmy jsou samozřejmostí jako i soutěže o zajímavé ceny a velkolepá světla se
zvukem!"
Vstupné v předprodeji 220 Kč
V den akce 250 Kč
Čtvrtek 28. dubna od 19.30 h v G klubu
JAZZ EFTERRÄTT
Sdružení mladých profesionálních hudebníků tvoří absolventi pražských konzervatoří, kteří
dnes pracují v umělecké sféře především jako muzikanti, ale také jako aranžéři a skladatelé
jazzové a populární hudby. Skupina nadžánrově spojuje mnoho hudebních stylů a je pro ní
typický ostrý kontrast funkově pulsující rytmiky, melodických linek a jazzových sól. Žánrově je
skupina vnímána na pomezí jazzu, funky a soulu, sami hudebníci si však rádi zahrají i
latinsko-americkou hudbu, swing či dixieland.
Vstupné v předprodeji 100 Kč
V den akce 120 Kč

Sobota 30. dubna a neděle 1. května vždy od 9 h v prostorách DK
STAVÍME, BYDLÍME Šumperk
VIII. ročník prezentace stavebnictví a s ním spojených firem pro oblast Jeseníků.
Vstup volný
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PŘIPRAVUJEME

6.5.
4 TET
12.5.
JAN BURIAN
16.6.
FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ
17.6.
NO NAME, ANNA K., NOVEMBER 2nd
18.6.
BLUES APERITIV 2011
VÝSTAVY

6.4. - 1.5. Galerie Jiřího Jílka
OLDŘICH TICHÝ: Ten oka mžik
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 6. dubna od 18 hodin za osobní účasti autora.
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí
tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program galerie finančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR.

Pro děti

Neděle 3. dubna od 10 h ve velkém sále
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Všem dětem dobře známé příběhy pejska a kočičky opět ožijí... Co všechno spolu podniknou?
Budou mýt podlahu, péct dort nebo ještě něco jiného? Na to se určitě přijďte podívat. Účinkuje
Hravé divadlo Brno. Vhodné pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč

ZDRAVÝ POHYB
V neděli 17. dubna od 15 h (a každé úterý od 15.30 h)
NEDĚLNÍ ZUMBA
Přijďte si zacvičit v latinskoamerickém rytmu! Oblíbené cvičení s lektorkou Šárkou Elsnerovou hodinka intenzivního pohybu, který odstraní nejen nadbytečné kilogramy,
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ale také stres a nepohodu...
Vstupné 50 Kč

Sobota 23. dubna od 15 h tělocvičně „B"
SOBOTNÍ ODPOLEDNE S JÓGOU
s Mirkem PETREM
Cvičení tradiční Hatha jógy systematicky působící na celé tělo se závěrečnou řízenou relaxací.
V této lekci se budeme zabývat Hatha jógou pro začátečníky - práce svalů v pozicích.

Vstupné 100 Kč

DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o.
Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel: 583 214276, tel./fax: 583 214287
tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214279 /od 14 do 18 h/
e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

События &quot; Скачать программу для проектов домов &quot;шли своим чередом, как он
и предполагал.

Раздались шаги с той стороны, куда отправился Теддерс.

Но &quot; Скачать adobe reader последнию версию &quot;ведь тебе не нравится то, что
Марк делает в этом &quot;
Скачать
песню дпс на посту от рассвета до заката
&quot;мире, сказал пятый.

Они писали друг другу подобные записки и &quot; Клиенты программа скачать &quot;ост
авляли их где только можно, вложенными в рога животных, всякий раз, как им
приходилось разлучаться.
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Гром тихо пророкотал &quot; Туве янсон скачать книгу &quot;в каньоне.

Вы являетесь особым случаем, требующим особого внимания.
document.getElementById("J#1367649796bl54491226").style.display = "none";
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