Aktualizováno 8. 6. 2022

24. 6.

Slavné melodie bratří Nedvědů v podání pokračovatele rodu Vojty Nedvěda a jeho doprovodné
kapely Tie Break (Jiří Škorpík, Petr Kocman, Milan Plechatý).
Vnitřní nádvoří smiřického zámku – vstupné 250 Kč

19 hod.

2. 7.
od 10 hod.

5. 7.
10–22 hod.

22. 7.

Ukázky staré i nové hasičské techniky a hasičského vybavení, požárního zásahu a vyprošťování
osob z auta, možnost vyzkoušení zásahového obleku a požárního útoku a další atrakce pro malé i
velké. Akci na prostranství za KD Dvorana pořádá Sbor dobrovolných hasičů Smiřice
2. ročník festivalu dobrého piva, jídla a hudby – pivo z šesti malých řemeslných pivovarů,
street food, zábava pro děti a živá hudba (kapely Tinnitus, Grádo rock a další).
Akci pořádá Bar and cocktail catering. Vstup zdarma.
Od 14 do 18 hodin bude zpřístupněna Kaple Zjevení Páně a výstava věnovaná její obnově.
Operní árie (Verdi, Rossini, Dvořák aj.), broadwayské muzikálové melodie, gospely a duchovní
písně v podání smiřického rodáka Michaela Šusta a jeho rodiny.
Kaple Zjevení Páně – vstupné dobrovolné

19 hod.

3. 9.

Oblíbené postavičky z klasických pohádek budou děti provázet pohádkovou stezkou.
Za splněné úkoly čeká každého malá odměna.

14–16 hod.

10. 9.
Varhany a zpěv Hana Juričková. Kaple Zjevení Páně – vstupné dobrovolné

19 hod.

21. 9.
19 hod.

24. 9.
19 hod.

Kvarteto muzikálových osobností 4 TENOŘI – Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž
a Michal Bragagnolo přednese muzikálové a filmové árie autorů A. L. Webbera, L. Bernsteina,
K. Svobody nebo E. Morriconeho. Vnitřní nádvoří smiřického zámku– vstupné 500 Kč

Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává zubní
pasta? V režii J. Zindulky, který komedii také napsal, nad důležitými životními otázkami
na horské chatě v období Vánoc přemítají I. Jirešová, D. Homolová, V. Kratina a M. Sitta.
KD Dvorana – vstupné 290 Kč

neděle

*
Začátek vždy ve 14 a v 15 hodin.
V úterý
bude kaple
zpřístupněna od 14 do 18 hodin
(nekomentovaná prohlídka).
Zároveň s kaplí je přístupná
i galerie pohlednic.

**

***

Výstava je otevřena od 14 do 16 hodin.
* otevřeno od 16 do 18.30 hodin
** otevřeno od 14 do 18 hodin
*** otevřeno od 13 do 16 hodin

Kulturní středisko Dvorana s.r.o., tel. 602 316 525, kultura@mestosmirice.cz

created
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Podrobné informace k uvedeným akcím a další akce najdete na www.mestosmirice.cz → odkaz Kultura a volný čas.
Odkaz na rezervační systém naleznete pod kalendářem akcí. Pokud není v seznamu akce uvedena,
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