DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o.
Fialova 3, 787 01 Šumperk
www.dksumperk.cz

ŘÍJEN 2021
Pátek 1. října od 10.30 h ve foyer DK

OLYMPIJSKÉ OKAMŽIKY
Město Šumperk ve spolupráci s Domem kultury Šumperk uspořádá na pěší zóně velkou fotografickou
výstavu České tiskové kanceláře OLYMPIJSKÉ OKAMŽIKY. Výstava bude slavnostně zahájena 1. října
ve 13 h a potrvá do 18. listopadu. Pro školy i veřejnost připravujeme v rámci výstavy besedu se
sportovními redaktory České tiskové kanceláře Ladislavem Josefem a Radkem Smekalem, kteří
absolvovali dohromady 15 olympiád. Účast přislíbil speciální host – olympionik Aleš Valenta.
Vstupné 50 Kč

Sobota 2. října od 20.20 h ve foyer DK

16. ŠUMPERSKÁ PECHAKUCHA NIGHT
Celosvětově populární prezentace, v nichž účinkující musí vměstnat své vyprávění mezi dvacet obrázků
po dvaceti sekundách, už má ve městě vybudovanou silnou tradici.
Vstupné 150 Kč

Neděle 3. října od 17 h ve foyer DK

5. DNY ARCHITEKTURY
V rámci festivalu Dny architektury bude představena studie společnosti Petr Hájek - Architekti na
rekonstrukci Domu kultury Šumperk.
Vstup volný

Pondělí 4. říjen od 19 h v klášterním kostele

KLASIKA VIVA
Musica Bohemica & Motýli Šumperk
Český rok skladatele a zakladatele souboru Musica Bohemica Jaroslava Krčka je hudebním ztvárněním
lidového kalendáře s jeho tradičními zvyky a obřady. Spojení tohoto věhlasného souboru s energií
dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk slibuje naprosto ojedinělý zážitek.
Vstupné na sezení 280 Kč / s kartou KPKV 220 Kč
Vstupenky je možné zakoupit i na oficiálních stránkách agentury.

Úterý 5. října od 19 h ve velkém sále

SCREAMERS - POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Travesti skupina Screamers uvádí nový rozlučkový pořad Poslední zvonění - show plná od hlavy až k
patě humorem, nadsázkou, tancem, hudbou a smíchem. Přijďte se s kapelou naposledy pobavit.
Vstupné na číslované sezení za 220, 260 a 300 Kč

Úterý 12. října od 19 h v klášterním kostele

LACO DECZI & Celula New York
Svérázný jazzman Laco Deczi se vrací po letech do Šumperka. V doprovodu špičkových muzikantů
uvede jazzové standardy i vlastní skladby. Nenechte si ujít šanci zažít v kouzelném prostředí klášterního
kostela koncert temperamentního trumpetisty, který má i v 83 letech životního elánu na rozdávání.
Akce se koná v rámci festivalu DŽEMFEST ve spolupráci s Domem kultury Šumperk.
Vstupné na sezení 250 Kč v předprodeji, v den akce 290 Kč

Středa 13. října od 17 h v Kině Oko Šumperk

ALOIS NEBEL
Celý večer zahájí čtení studentů SPŠ, od 18 hodin následuje beseda s režisérem Miroslavem Krobotem a
o půl osmé společně s ním uvede stejnojmenný film autor knihy Jaroslav Rudiš.
Akce se uskuteční v rámci literárního a filmového festivalu Město čte knihu. Podrobný program najdete na
www.mestocteknihu.cz.
Vstup volný

Středa 13. října od 19 h ve velkém sále

ŽALMAN & SPOL.
NAROZENINOVÝ KONCERT
Zpívá, aby bylo lidem dobře. Snad i proto se stal českou folkovou legendou, která těší svým hlasem i
texty publikum už přes půl století. Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 75. narozeniny a při této příležitosti
vydal CD Všechno je teď. Je syntézou všeho, co si kapela v posledních letech vyzkoušela (jazzové
album, práce na scénické hudbě pro film Naslouchám tichu Země), přitom ale písně mají pokoru, poetiku
a moudrost, na které jsou posluchači u Žalmana zvyklí.
Vstupné na sezení v předprodeji 250 Kč, v den akce 300 Kč

Pátek 15. října od 19 h v Městské knihovně T.G. Masaryka Šumperk

LETNÍ KAPELA
Koncert Letní kapely, hudebního uskupení kolem Jaromíra 99. Vystoupení bude předcházet autorské
čtení Jaroslava Rudiše. Akce se uskuteční v rámci literárního a filmového festivalu Město čte knihu.
Podrobný program najdete na www.mestocteknihu.cz.
Vstupné 250 Kč

Sobota 16. října od 20 h ve velkém sále

ŘECKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
20. ročník tradičního společenského večera pořádaného Řeckou obcí Šumperk. K tanci a poslechu
zahraje skupiny PROMETHEUS Brno.
Vstupné 200 Kč

Pátek 22. října od 17.30 h ve velkém sále

DŽEMFEST
MŇÁGA A ŽĎORP, O5 A RADEČEK, POETIKA, LÁSKA, TROCHA KLIDU,
TÝNA MRÁZKOVÁ … A VY!
21. ročník nejsladšího festivalu na Moravě nabídne skvělé koncerty a ještě lepší atmosféru. Buď u toho a
přijď na mejdan, po kterém se ti nebude chtít domů. Džemfest pořádá také atraktivní doprovodný
program. Více informací na www.dzemfest.cz.
Vstupné v předprodeji 449 Kč, v den akce 549 Kč

Pondělí 25. října od 19 h ve velkém sále

JAROMÍR NOHAVICA
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou sestavený nejen ze
známých písní, ale i z aktuálních novinek z posledního alba Máma mi dala na krk klíč. Na současných
koncertech Jarka doprovází na akordeon a piano vynikající muzikant Robert Kusmierski a na perkuse a
bicí Pavel Plánka.
Vstupné na číslované sezení za 500, 550 a 600 Kč
Počet vstupenek na osobu je 6 ks – nelze rezervovat
Koncert není vhodný pro děti do 15 let

Úterý 26. října od 19 h ve velkém sále

KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY
Moravská filharmonie Olomouc
Slavné melodie z československých filmů
Na koncertu k výročí vzniku samostatného Československého státu zahraje Moravská filharmonie
Olomouc pod vedením dirigenta Jakuba Kleckera. Společně uvedou koncertní program, který připomene
slavné filmové melodie od Zděnka Lišky nebo Petra Hapky.
Slavnostní večer pořádá Olomoucký kraj a Město Šumperk ve spolupráci s Domem kultury Šumperk.
Vstupné na sezení 150 Kč

Sobota 30. října od 9 do 16 h v prostorách DK

MEMORIÁL ROBERTA VYSLOUŽILA
MODELFEST ŠUMPERK 2021
3. ročník Mezinárodní výstavy a soutěže plastikových a papírových modelů tanků, letadel, aut, lodí i
figurek. Pro děti i dospělé je připraven zábavný program, a zároveň tři workshopy, kde si zájemci mohou
například slepit svůj vlastní papírový model. Do Šumperka se chystají modeláři z celé České republiky,
Slovenska, Maďarska a Polska.
Akci pořádají Model klub Šumperk z.s. společně s Domem kultury Šumperk. Více informací na
www.modelklub-sumperk.cz a www.eastmodels.sk.
Vstupné pro dospělé 100 Kč, pro děti do 18 let zdarma

VÝSTAVY
1.9. - 3.10. Galerie Jiřího Jílka

ŠIMON BREJCHA "DRAHÁ KŮŽE"
6.10. - 31.10. Galerie Jiřího Jílka

MICHAELA MAUPICOVÁ "V PODVOJNOSTI"
Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 6. října od 18 hodin.
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí
tříhvězdičkové ubytování.
Program galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Olomoucký kraj a Město Šumperk.

PRO DĚTI
Neděle 3. října od 10 h ve velkém sále

ČERT A KÁČA
Veselé i hravé kontaktní představení, kde děti jen nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí se s
nimi a dokonce i vstanou ze sedadel a stávají se součástí pohádky.
Hraje Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček.
Vstupné na sezení 70 Kč, děti do 3 let vstup ZDARMA

Neděle 31. října od 10 h ve velkém sále

ZLATOVLÁSKA
Klasická činoherní výpravná pohádka, známá z mnoha zpracování rozličných autorů pohádkových
příběhů. Scénář Josefa Kainara, který byl základem pro naše zpracování tohoto pohádkového tématu,
vychází z předlohy české lidové pohádky K. J. Erbena a jako takový byl určen pro loutkové divadlo.
Přepracování do činoherní verze se zachováním básnického jazyka a verše neubírá tomuto představení
na působivosti.
Hraje Divadlo POHÁDKA Praha.
Vstupné na sezení 70 Kč, děti do 3 let vstup ZDARMA
Využijte možnosti "POHÁDKOVÉ PERMANENTKY" - při třech zakoupených vstupenkách máte 4.
pohádku ZDARMA.

PŘIPRAVUJEME
07.11.
11. – 13.11.
20.11.
26.11.
28.11.
30.11.
03.12.
04.12.
07.12.

PRVNÍ KONCERT RŮŽOVÝCH DĚTÍ
BLUES ALIVE
HOROVÁNÍ
STUŽKOVACÍ PLES VOŠ A SPŠ ŠUMPERK
VÁNOČNÍ KABARET
TEREZA MAŠKOVÁ S KAPELOU
STUŽKOVACÍ PLES SOŠ ŠUMPERK
CITRON
ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS

