Aktualizováno 26. 7. 2022

3. 9.
14–16 hod.

Oblíbené postavičky z klasických pohádek budou děti provázet pohádkovou stezkou vinoucí se
mezi kaplí a zámkem, přes park až na fotbalový stadion.

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

17 hod.

18. 9.
10–22 hod.

21. 9.

Vína ze 7 vinařství, burčák a dobrá zábava na velkém nádvoří smiřického zámku.
Akci pořádá Bar and cocktail catering. Vstup zdarma.
Během akce bude zpřístupněna Kaple Zjevení Páně a výstava věnovaná její rekonstrukci.

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

19 hod.

1. 10.

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 (předprodej od 31. 8. 2022)

19 hod.

5. 11.
V KD Dvorana pořádá Myslivecký spolek Labská rovina ve Smiřicích.

20 hod.

11. 11.
19 hod.

19. 11.
19 hod.

Oblíbená talk show moderátora a novináře Honzy Dědka s hosty Danou Morávkovou
a Václavem Koptou. KD Dvorana – vstupné 390 Kč (předprodej od 31. 8. 2022)

Skladby nejznámějších rockových kapel v neotřelých aranžích v podání členů orchestru České
filharmonie. Kaple Zjevení Páně – vstupné 200 Kč (předprodej od 31. 8. 2022)

*
*
Začátek komentovaných prohlídek
je vždy ve 14 a v 15 hodin.
* prohlídky od 14 do 18 hodin

18. 9

**

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

Souběžně s prohlídkami kaple a návštěvou výstavy si můžete prohlédnout i GALERII POHLEDNIC.

Kulturní středisko Dvorana s.r.o., tel. 602 316 525, kultura@mestosmirice.cz
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 rezervací akce uvedena,
lze vstupenky zakoupit pouze osobně v informačním centru.
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