
ČERVEN 2021
Pátek 25. června od 19 h v Pavlínině dvoře

ŠPEK NA VZDUCHU: 
VLNY / HAPPY TO MEET 
 TH!S S VOJTOU KOTKEM
Na skvělý mejdan pod širým nebem zavítají pop-rocková kapela VLNY a uskupení Happy 

To Meet, které dokáže do víru zábavy strhnout téměř každého. V závěru večera dav rozhýbe 

kapela TH!S s populárním hercem a režisérem Vojtou Kotkem, který se tentokrát představí 
v roli baskytaristy. 
Akce se uskuteční v rámci festivalu Špek.

Vstupné v předprodeji 320 Kč, v den akce 370 Kč

Čtvrtek 17. června od 17.30 h v G-klubu Šumperk

HANA MACHALOVÁ:
77 NEUVĚŘITELNÝCH 
MÍST EVROPY
Nechte se přenést na 
neuvěřitelná místa Evropy 
a okouzlit se její nekonečnou 
rozmanitostí. Uvidíte nová 
místa od Islandu po Kavkaz, 
která většina z nás ještě 
nenavštívila nebo o nich 
nemá tušení. Jsou tak 
zajímavá nebo blízko, že si je 
budete chtít dát na svůj 
budoucí cestovatelský 
seznam. Starý kontinent 
nabízí mnohem víc, než 
místa dříve notoricky 
navštěvovaná davy turistů.

Vstupné na sezení 120 Kč / kapacita vstupenek omezena

Středa 23. června od 19 h v G-klubu Šumperk

Čtvrtek 24. června od 19 h v G-klubu Šumperk

ŠPEK FEST: 
ART.BLOK
Třetí ročník uměleckého večera, který představuje prezentaci mladých umělec-
kých talentů šumperského regionu. Spojení mladého umění s dobrým jídlem 
a pitím a následnou diskuzí na palčivá témata, která hýbou uměleckou scénou. 
Akce se uskuteční v rámci festivalu Špek.

Vstupné 100 Kč

ŠPEK NA PRKNECH:
VALÉRIE ZAWADSKÁ 
- MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Poučný a zábavný dialog 
z hereckého prostředí. 
Populární herečka 
a dabérka Valérie 
Zawadská a Karel Soukup 
se s diváky podělí o své 
zážitky a historky. 
Akce se uskuteční v rámci 
festivalu Špek.

Vstupné na sezení 
v předprodeji 150 Kč, 

v den akce 180 Kč

Pondělí 28. června od 20 h v Kostele Zvěstování Panny Marie

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ 
SLAVNOSTI

ANTONÍN REICHENAUER: 
ČESKÝ VIVALDI

SOUBOR MUSICA FLOREA
Musica Florea jako rezidenční 
soubor festivalu ve svém 
programu vzdává poctu jednomu 
z nejzajímavějších českých 
barokních skladatelů. Antonín 
Reichenauer je znám především 
jako autor chrámové hudby, ale 
poslední léta přinesla překvapení 
v podobě objevů jeho 
instrumentálních děl, stylově 
velice blízkých dílům Antonia 
Vivaldiho. Program v této podobě 
bude na festivalu premiérován.

Vstupné na sezení za 260 a 300 Kč (pro držitele karty KPKV sleva 40 Kč)
Vstupenky je možné zakoupit na oficiálních stránkách festivalu.

VÝSTAVY V GALERII JIŘÍHO JÍLKAVÝSTAVY V GALERII JIŘÍHO JÍLKAVÝSTAVY V GALERII JIŘÍHO JÍLKA

PAVEL PREISNER - "BDĚLÉ SNĚNÍ"
9. 6. - 4. 7. 2021
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 9. června v 18 hodin.

KRISTÝNA ŠORMOVÁ - "ELEMENTY"
7. 7. - 1. 8. 2021
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 7. července v 18 hodin.

PROVOZNÍ DOBA POKLADNY:
PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 17.00 hodin
PÁTEK                        13.00 – 16.00 hodin

LETNÍ ŠKOLA TANCE
26. 7. – 30. 7. 2021
vždy od 8.00 do 15.30 h v prostorách domu kultury
Příměstský tábor je určen pro holky a kluky ve věku od 8 do 13 let. Na programu 
bude výuka disco dance, latinskoamerických tanců, aerobiku a základů baletu. 
Cena: 2.100 Kč

NERF BITVA
1. turnus: 19. 7. – 23. 7. 2021

2. turnus:   9. 8. – 13. 8. 2021
vždy od 8.00 do 15.30 hodin v prostorách domu kultury a okolním terénu
Jsi hrdým majitelem zbraně Nerf? Chceš zažít pořádnou Nerf bitvu? Jsi schopný 
projít náročným výcvikem pod vedením instruktorů RBSD? 
Pokud je tvá odpověď 3x ano, rádi tě uvidíme právě na tomto táboře. 
Příměstský tábor pro děti ve věku od  7 do 14 let. 
Cena: 2.000 Kč

Přihlášky na příměstské tábory a více informací naleznete na ww.dksumperk.cz.
V případě dotazů volejte na tel. 777 652 073 nebo pište na e-mail: kurzy@dksumperk.cz

Telefon na předprodej vstupenek: 583 551 600 nebo 775 652 742

e-mail: predprodej@dksumperk.cz
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