BŘEZEN 2022
Čtvrtek 10. března od 19 h ve velkém sále

DIVADLO JÁRY CIMRMANA:
POSEL Z LIPTÁKOVA
Tým pražských cimrmanologů se vydal do Liptákova v Jizerských horách a učinil významný objev - dvě
Cimrmanovi dosud neznámé hry. Na základě této cesty vytvořilo divadlo Járy Cimrmana pro své diváky
expedici do Cimrmanova stáří a nastudování her „Posel světla” a „Vizionář”.
Vstupné na číslované sezení 400, 450 a 500 Kč

Neděle 6. března od 15 h ve velkém sále

Středa 23. března od 18 h v G-klubu Šumperk

KLUB GEMINI:
Prof. Cyril Höschl

ŠLÁGRPARÁDA:
DUO JAMAHA
Tříhodinová taneční zábava ve společnosti
nejúspěšnější hudební skupiny televizní stanice
Šlágr! Přijďte se v prvním jarním měsíci pobavit
a prožít pohodové odpoledne ve společnosti
populárních hudebníků ze Slovenska.

Stres, naučená
bezmocnost a syndrom
vyhoření
Vstupné s místenkou 250 Kč

Pondělí 7. března od 19 h v klášterním kostele

PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA
Martin Šulc, Pavla Šimová,
Karolína Dolečková a Plameňáci
Šumperského dětského sboru
Letošní 49. ročník festivalu bude patřit akordeonistovi Martinovi
Šulcovi, který patří k současným velkým talentům interpretace
klasické hudby. Dále se můžete těšit na vystoupení dětského
sboru Plameňáci (Motýli Šumperk) a dvou místních nadějných
klavíristek Pavly Šimové a Karolíny Dolečkové.
Festival se koná za ﬁnanční podpory Města Šumperka
a Olomouckého kraje.
Vstupné na sezení 150 Kč

Středa 9. března od 19 h ve foyer domu kultury

KLUB FOYER:

SLAM POETRY EXHIBICE
Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut
ve stojanu uprostřed pódia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani
nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři
slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy
drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát,
rozplakat, dojmout - stejně tak může při sebemenším náznaku
chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Vítěz může
být jen jeden. A rozhodne o něm porota složená z Vás, diváků!
Vystoupí: Anatol Svahilec, Ellen Makumbirofa, Daniel Kunz,
Lumi
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 220 Kč

Neděle 20. března od 14.30 do 17.30 h v G-klubu Šumperk

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
SVĚT MALÉHO PRINCE
Kurz malování suchým pastelem nejen pro začátečníky, kterým vás „krok za krokem“
povede profesionální výtvarnice a ilustrátorka Dana Činčarová. Vzhledem k omezenému
počtu míst si zajistěte rezervaci přímo u lektorky na čísle 730 127 885.
Kurzovné 450 Kč, výtvarný materiál 150 Kč (možno přinést si vlastní)
 Děti do 12 let v doprovodu dospělého 350 Kč včetně materiálu

V Ý S TAV Y
2. 3. - 3. 4. 2022 Galerie Jiřího Jílka

PETRA MALINOVÁ „ROSTLINÁM”
Zahájení výstavy ve středu 2. března v 18 hodin.
Galerie je přístupná denně od 13 do 18 hodin, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G,
který nad Galerií Jiřího Jílka nabízí tříhvězdičkové ubytování. Program galerie ﬁnančně
podporuje Ministerstvo kultury ČR, Olomoucký kraj a Město Šumperk.

Jaké jsou příčiny různé vnímavosti vůči stresu. Syndrom
vyhoření, jeho projevy a jeho následky v podobě
chronického pocitu únavy, vyčerpání, vysílení, tělesné
nemohoucnosti nebo nepřiměřených emočních výbuchů kvůli nepodstatným věcem.
Základní pravidla předcházení těmto projevům a další témata přinese přednáška
renomovaného psychiatra prof. Cyrila Höschla v rámci Klubu Gemini. Součástí akce
bude autogramiáda knih ve spolupráci se šumperským knihkupectvím KOSMAS.
Vstupné na sezení v předprodeji 120 Kč, v den konání 150 Kč
Kapacita vstupenek omezena

Pondělí 28. března od 19 h v klášterním kostele

KLASIKA VIVA
DANIELA VALTOVÁ KOSINOVÁ
Na březnovém koncertu cyklu klasika Viva se představí varhanice Daniela Valtová
Kosinová, která je vedoucí klávesových nástrojů Symfonického orchestru hlavního
města Prahy FOK. Nejčastěji vystupuje se svou sestrou, mezzosopranistkou Jarmilou
Kosinovou, s níž podnikla koncertní turné v jihoafrické Namibii. Společně s hercem
Janem Potměšilem vytvořili projekt Hudba mezi slovy, který úspěšně prezentují po celé
ČR. S Českou ﬁlharmonií navštívila USA, kde měla možnost hrát na varhany
v newyorské Carnegie Hall.
Koncert pořádá Agentura JD ve spolupráci s DK Šumperk.
Vstupné na sezení 120 Kč / s kartou KPKV 80 Kč
Vstupenky je možné zakoupit i na oﬁciálních stránkách agentury.

Středa 30. března od 18 h v G-klubu Šumperk

Ing. Roman Kopřiva, Ph.D.
Válečné konﬂikty současnosti
Přednáška bude směřována na
novodobou historii válečných konﬂiktů.
Pozornost soustředí na oblast
Blízkého východu a Afghánistánu.
Mapuje stručně historii Afghánistánu,
která je základním kamenem
k pochopení problémů, se kterými se
naši vojáci setkávali při každodenním
plnění úkolů. Přednášejícím bude
inženýr Roman Kopřiva, někdejší
příslušník průzkumných jednotek
a speciálních sil Armády ČR.
Na základě zkušeností
jednoho z přímých účastníků mise,
fotograﬁí a krátkého videa bude posluchačům dána možnost nahlédnout do jejich
reálného života.
Vstupné na sezení v předprodeji 100 Kč, v den konání 150 Kč
Kapacita vstupenek omezena

PRO DĚTI
Neděle 6. března od 10 h ve velkém sále

MAXIPES FÍK

20.4. KLUB GEMINI: DOC. TOMÁŠ DOHNAL - CHVÁLA POHYBU

Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá na jevišti. Divadelní zpracování příběhů
psa, který povyrostl poněkud více, než je obvyklé. V představení se objeví postavičky
známé z večerníčků i knižního vydání příhod hlavního hrdiny. Skladatel Petr Skoumal
doplnil toto divadelní představení zbrusu novými písničkami. Hraje: Divadlo Špílberg
Brno
Vstupné na sezení 70 Kč, děti do 3 let vstup ZDARMA

22.4. JELEN

Neděle 27. března od 10 h ve velkém sále

23.4. BLUES APERITIV

PRALESNÍ POHÁDKY

PŘIPRAVUJEME
10.4. NEDĚLNÍ POHÁDKA:
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ

24.4. NEDĚLNÍ POHÁDKA: ŠAŠULDA A SLUNÍČKO
13.5. 7 PÁDŮ HONZY DĚDKA
24.6. ŠPEK NA VZDUCHU: POLETÍME?, TH!S, TROCHA KLIDU,
LIGHT & LOVE, MINAMI
8.7.

ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY

19.8. REVIVAL INVAZE

Už jste někdy pozorovali zvířátka? Ano, musíme být potichu a hodně a hodně trpěliví.
A čekat až se nějaké zvířátko oběví. Je to tak i v Jihoamerickém pralese? Uvidíte!
Loutková pohádka plná zvířátek, která se vydají na cestu za dobrodružstvím.
Vydejte se spolu s námi. Hraje: Divadlo Tondy Novotného Praha
Vstupné na sezení 70 Kč, děti do 3 let vstup ZDARMA
Využijte možnosti "POHÁDKOVÉ PERMANENTKY"
při třech zakoupených vstupenkách máte 4. pohádku ZDARMA.

