
Lidovými tanci, muzikou a  oby-
čeji českých zemí i  celého světa ožije 
v  polovině srpna Šumperk. Od  16. do   
21. srpna se totiž uskuteční sedmadva-
cátý ročník oblíbeného Mezinárod-
ního folklorního festivalu. Návštěvníci 
se mohou opět těšit nejen na exotické 
taneční a hudební soubory, ale i na tra-
diční zástupce domácího folkloru. 

Hlavní program Mezinárodního 
folklorního festivalu Šumperk 2017 se 
bude odehrávat v prostorách Pavlínina 
dvora, ten doplňkový pak proběhne 
na malé scéně v Sadech 1. máje „u sovy“. 
„Návštěvníci festivalu si budou moci 
vychutnat vystoupení souborů ze sou-
sedního Slovenska, ale rovněž z Kypru, 
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Mezinárodní folklorní festival roztančí v srpnu celý Šumperk

Pastvou pro oči diváků je každoročně vystoupení zahraničních souborů. 
 Foto: P. Kvapil
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Srbska, Portugalska, Francie, Alžíru, 
Turecka a  také ze vzdálené Číny,“ 
říká ředitelka festivalu Libuše 
Březovská. Vzápětí prozrazuje, 
že z  tuzemských souborů 
se představí místní Se-
nioři, Ševčík - Moravský 
folklorní soubor, Stu-
dánka ze Žďáru nad Sá-
zavou a  Kordulka ze 
Starého Poddvorova.

Zahajovací odpole-
dne festivalu nabídne 
ve  středu 16. srpna od   
17 hod. na  malé scéně po-
sezení u  cimbálové muziky Zbyňka 
Hrdličky. „Čtvrtek 17. srpna se ponese 

na radnici začne zřejmě nejoblíbenější a nej- 
atraktivnější část celého festivalu - Roz-
tančená ulice, kdy všechny domácí 
a i zahraniční soubory předvedou svůj 
um přímo v ulicích centra Šumperka,“ 
láká na „Roztančenou ulici“ Březovská 
a dodává, že v  sobotu odpoledne pro-
běhne na malé scéně u sovy vystoupení 
českých souborů a  od  sedmnácté ho-
diny druhý hlavní koncert v Pavlínině 
dvoře. Po  jeho skončení se mohou 
všichni zapojit do  „Veselice“ pod pó-
diem a naučit se lidovým tancům.

Festival se se svými příznivci roz-
loučí v  neděli 20. srpna vystoupením 
vybraných souborů na  malé scéně 
„u  sovy“ a  závěrečným pořadem „Leť, 

písničko, leť“. Během něj bude oceněn 
divácky nejúspěšnější soubor.

Bližší informace o  festivalu spolu 
s  profily účinkujících najdou zájemci 
na internetových stránkách www.festi-
valsumperk.cz. Stejně tak mohou šum-
perský festival vyhledat na  Facebooku 
na  stránce „Mezinárodní Folklorní 
Festival CIOFF, IOV - Šumperk“.

 -bv, zk-

ve znamení českého folklorního umění, 
na malé scéně během dne vystoupí 

Rabussa z Přerova, místní dět-
ský soubor Markovička, cim-
bálka ze Starého Poddvorova, 
dále také Senioři Šumperk 
a vybrané slovenské soubory,“ 
upřesňuje Březovská.

Nikoliv ve čtvrtek, ale nově 
v  pátek dopoledne, se 
uskuteční již čtvrtý roč-
ník soutěže o nejchutnější 

kotlíkový guláš nazvané 
„Roztančené kotlíky“. Dějištěm 

budou opět prostory parku u  Vily 
Doris. „Výsledky tohoto kulinářského 
klání budou vyhlášeny ve  14 hodin, 

mezitím si návštěvníci festivalu budou 
moci na  malé scéně poslechnout sku-
pinu Rabussa a zhlédnout loutkové di-
vadlo Klubíčko ze Zábřehu,“ podotýká 
ředitelka festivalu.

V pátek odpoledne se otevřou brány 
Pavlínina dvora. Od  půl šesté se zde 
představí dlouholetý účastník festi-
valu - skupina Kelt Grass Band a slav-
nostní salvou z  mušket zahájí hlavní 
festivalový pořad Spolek přátel historie 
Magna Moravia. Od půl sedmé večerní 
se pak na hlavní scéně postupně před-
staví všechny zahraniční soubory.

V  sobotu 19. srpna ráno přivítá 
zástupce všech účinkujících sou-
borů starosta města na  šumper-
ské radnici. „Po  slavnostním přijetí 

Program XXVII. ročníku 
Mezinárodního 

folklorního festivalu 
je zveřejněn na poslední straně 

přílohy. 



Vlastivědné muzeum 
Výstavní síň
▶ Cesty k domům 
Výstava trvá do 17. 9.
Muzejíčko (Galerie Šumperska)
▶ Království mašinek 
Výstava trvá do 10. 9.
Rytířský sál 
▶ Dámy a pánové, do gala! 
Výstava trvá do 27. 8.
Hollarova galerie
▶ Křídla v průběhu času 
Výstava trvá do 3. 9.
Galerie mladých 
▶ Oko do duše okno 
Výstava prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Šumperk je prodloužena do 27. 8.
Stálá expozice 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-
ravy
Přednáška
▶ Netopýři Šumperska 
24. 8. v 19 hod., přednáší zoolog D. Du- 
honský, součástí vycházka po okolí mu-
zea za létajícími netopýry.
Bližší informace: VM Šumperk, Hl. 
třída 22, tel.č. 583  363  070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: út - ne 9 - 
12 hod., 12.30 - 17 hod. Otevírací doba 
Muzejíčka (Galerie Šumperska): út - ne 
9 - 12 hodin, 12.30 - 17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu 
DCI▶ Úterý 1. srpna
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 
3  3D v  15.40 hod., USA, animova-
ný, akční, rodinný, ČZ, DUNKERK 
v  17.45 hod., Nizozemsko, Francie, 
USA, akční, drama, válečný, BABY 

DRIVER ve  20 hod., Velká Británie, 
USA, akční, krimi, komedie▶ Středa 2. srpna
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v  15.15 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, VALERIAN A  MĚSTO 
TISÍCE PLANET 3D v  17.20 hod., 
Francie, USA, akční, sci-fi, ČZ, Artve-
čer - FK: SVĚT PODLE DALIBORKA 
ve 20 hod., ČR, dokumentární▶ Čtvrtek 3. srpna
Hrajeme pro děti*: LETÍME! 
v 15.45 hod., Norsko, USA, animovaný, 
dobrodružný, ČZ, ATOMIC BLON-
DE: BEZ LÍTOSTI v 17.35 hod., USA, 
akční, mysteriózní, thriller, DUN-
KERK ve  20 hod., Nizozemsko, Fran-
cie, USA, akční, drama, válečný▶ Pátek 4. srpna
Hrajeme pro děti*: ŠPUNTI 
NA VODĚ v 15.45 hod., ČR, rodinný, 
komedie, ATOMIC BLONDE: BEZ 
LÍTOSTI v 17.35 hod., USA, akční, my-
steriózní, thriller, VALERIAN A MĚS-
TO TISÍCE PLANET ve  20 hod., 
Francie, USA, akční, sci-fi▶ Sobota 5. srpna
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v  15.15 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, SPIDER-MAN: HOME-
COMING 3D v 17.20 hod., USA, akč-
ní, dobrodružný, fantasy, ČZ, ATOMIC 
BLONDE: BEZ LÍTOSTI ve  20 hod., 
USA, akční, mysteriózní, thriller▶ Neděle 6. srpna
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 3D 
v  15.15 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, SPIDER-MAN: HOME-
COMING 3D v 17.20 hod., USA, akč-
ní, dobrodružný, fantasy, ČZ, ATOMIC 
BLONDE: BEZ LÍTOSTI ve  20 hod., 
USA, akční, mysteriózní, thriller▶ Pondělí 7. srpna
Hrajeme pro děti*: PIRÁTI Z  KA-

RIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 
ve 14.45 hod., USA, dobrodružný, akč-
ní, fantasy, komedie, ČZ, KŘIŽÁČEK 
v  18 hod., ČR, drama, historický, road 
movie, DUNKERK ve  20 hod., Nizo-
zemsko, Francie, USA, akční, drama, 
válečný▶ Úterý 8. srpna
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v 15.30 hod., USA, animovaný, akční, ro-
dinný, ČZ, PĚKNĚ BLBĚ v 17.35 hod., 
USA, komedie, romantický, KŘIŽÁ-
ČEK ve 20 hod., ČR, drama, historický, 
road movie▶ Středa 9. srpna
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v 15.30 hod., USA, animovaný, akční, ro-
dinný, ČZ, BABY DRIVER v 17.35 hod., 
Velká Británie, USA, akční, krimi, ko-
medie, Artvečer - FK: DRUHÁ STRA-
NA NADĚJE ve  20 hod., Finsko, Ně-
mecko, drama, komedie▶ Čtvrtek 10. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
3D v 15.35 hod., USA, animovaný, dob-
rodružný, komedie, ČZ, ANNABELLE 
2: ZROZENÍ ZLA v 17.45 hod., USA, 
horor, mysteriózní, thriller, VALE-
RIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET  
ve 20 hod., Francie, USA, akční, sci-fi▶ Pátek 11. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
3D v  15.15 hod., USA, animovaný, 
dobrodružný, komedie, ČZ, VALERI-
AN A  MĚSTO TISÍCE PLANET 3D 
v 17.25 hod., Francie, USA, akční, sci-
-fi, ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA 
ve  20 hod., USA, horor, mysteriózní, 
thriller▶ Sobota 12. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE  FIL-
MU v  15.10 hod., USA, animovaný, 
dobrodružný, komedie, ČZ, SPIDER-
-MAN: HOMECOMING v 17.20 hod., 

USA, akční, dobrodružný, fantasy, 
ČZ, ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA  
ve  20 hod., USA, horor, mysteriózní, 
thriller▶ Neděle 13. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
v 15.35 hod., USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ, ANNABELLE 
2: ZROZENÍ ZLA v 17.45 hod., USA, 
horor, mysteriózní, thriller, DVOJITÝ 
MILENEC ve 20 hod., Francie, drama, 
thriller▶ Pondělí 14. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
3D v 15.35 hod., USA, animovaný, dob-
rodružný, komedie, ČZ, DUNKERK 
v  17.45 hod., Nizozemsko, Francie, 
USA, akční, drama, válečný, ANNA-
BELLE 2: ZROZENÍ ZLA ve 20 hod., 
USA, horor, mysteriózní, thriller▶ Úterý 15. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
3D v 15.35 hod., USA, animovaný, dob-
rodružný, komedie, ČZ, ANNABELLE 
2: ZROZENÍ ZLA v 17.45 hod., USA, 
horor, mysteriózní, thriller, VALE-
RIAN A  MĚSTO TISÍCE PLANET  
ve 20 hod., Francie, USA, akční, sci-fi▶ Středa 16. srpna
OKO SENIOR: SRDEČNĚ VÁS VÍ-
TÁME v  15.50 hod., Francie, Belgie, 
komedie, Hrajeme pro děti: EMOJI 
VE FILMU v 17.50 hod., USA, animo-
vaný, dobrodružný, komedie, ČZ, Art-
večer - FK: Z  PAŘÍŽE DO  PAŘÍŽE 
ve 20 hod., Francie, Kanada, ČR, dob-
rodružný, drama, ČZ▶ Čtvrtek 17. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
v  15.30 hod., USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ, PO  STRNIŠTI 
BOS** v 17.40 hod., ČR, drama, válečný, 
komedie, ZABIJÁK & BODYGUARD 
ve 20 hod., USA, akční, komedie

Cesty k domům Království mašinek Dámy a pánové, do gala! Netopýři Šumperska

KULTURNÍ SERVIS

Spider-man: HomecomingAtomic blonde: Bez lítostiSvět podle DaliborkaValerian a město tisíce planet



▶ Pátek 18. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
v 15.30 hod., USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ, PO  STRNIŠTI 
BOS** v  17.40 hod., ČR, drama, vá-
lečný, komedie, ZABIJÁK & BODY-
GUARD ve  20 hod., USA, akční, ko-
medie▶ Sobota 19. srpna
PO  STRNIŠTI BOS** ve  13.30 hod., 
ČR, drama, válečný, komedie, Hraje-
me pro děti: EMOJI VE  FILMU 3D 
v 15.50 hod., USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ, PO  STRNIŠTI 
BOS** v 18 hod., ČR, drama, válečný, 
komedie, ZABIJÁK & BODYGUARD 
ve 20.20 hod., USA, akční, komedie▶ Neděle 20. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
v 15.30 hod., USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ, PO  STRNIŠTI 
BOS** v  17.40 hod., ČR, drama, vá-
lečný, komedie, ZABIJÁK & BODY-
GUARD ve  20 hod., USA, akční, ko-
medie▶ Pondělí 21. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE  FIL-
MU 3D v 15.30 hod., USA, animovaný, 
dobrodružný, komedie, ČZ, ZABIJÁK 
& BODYGUARD v  17.35 hod., USA, 
akční, komedie, PO  STRNIŠTI BOS** 
ve 20 hod., ČR, drama, válečný, komedie▶ Úterý 22. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
v  15.30 hod., USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ, ZABIJÁK & BO-
DYGUARD v 17.35 hod., USA, akční, ko-
medie, PO STRNIŠTI BOS** ve 20 hod., 
ČR, drama, válečný, komedie▶ Středa 23. srpna
Hrajeme pro děti: EMOJI VE FILMU 
v 15.35 hod., USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ, PO  STRNIŠTI 
BOS** v 17.40 hod., ČR, drama, váleč-
ný, komedie, Artvečer - FK: ZABIJÁCI 
Z  MALOMĚSTA ve  20 hod., Dánsko, 
komedie, krimi, drama

▶ Čtvrtek 24. srpna
Hrajeme pro děti*: VELKÁ OŘÍŠKO-
VÁ LOUPEŽ 2 v  15.40 hod., Kanada, 
USA, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
ČZ, PO STRNIŠTI BOS** v 17.40 hod., 
ČR, drama, válečný, komedie, BARRY 
SEAL: NEBESKÝ GAUNER ve 20 hod., 
USA, krimi, thriller▶ Pátek 25. srpna
Hrajeme pro děti*: VELKÁ OŘÍŠKO-
VÁ LOUPEŽ 2 v  15.40 hod., Kanada, 
USA, animovaný, dobrodružný, ro-
dinný, ČZ, BARRY SEAL: NEBESKÝ 
GAUNER v 17.40 hod., USA, krimi, thri-
ller, PO STRNIŠTI BOS** ve 20 hod., 
ČR, drama, válečný, komedie▶ Sobota 26. srpna
Hrajeme pro děti*: VELKÁ OŘÍŠKO-
VÁ LOUPEŽ 2 ve 13.30 hod., Kanada, 
USA, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
ČZ, PO STRNIŠTI BOS** v 15.30 hod., 
ČR, drama, válečný, komedie, BARRY 
SEAL: NEBESKÝ GAUNER v  17.50 
hod., USA, krimi, thriller, TEMNÁ VĚŽ 
ve 20.10 hod., USA, akční, fantasy▶ Neděle 27. srpna
Hrajeme pro děti*: VELKÁ OŘÍŠ-
KOVÁ LOUPEŽ 2 ve  13.40 hod., Ka-
nada, USA, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, ČZ, PO  STRNIŠTI BOS** 
v  15.40 hod., ČR, drama, válečný, ko-
medie, TEMNÁ VĚŽ v 18 hod., USA, 
akční, fantasy, BARRY SEAL: NEBES-
KÝ GAUNER ve 20 hod., USA, krimi, 
thriller▶ Pondělí 28. srpna
Hrajeme pro děti*: VELKÁ OŘÍŠKO-
VÁ LOUPEŽ 2 v  15.40 hod., Kanada, 
USA, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
ČZ, PO STRNIŠTI BOS** v 17.40 hod., 
ČR, drama, válečný, komedie, ZABI-
JÁK & BODYGUARD ve 20 hod., USA, 
akční, komedie▶ Úterý 29. srpna
Hrajeme pro děti*: VELKÁ OŘÍŠKO-
VÁ LOUPEŽ 2 v  15.40 hod., Kanada, 
USA, animovaný, dobrodružný, rodinný, 

ČZ, PO STRNIŠTI BOS** v 17.40 hod., 
ČR, drama, válečný, komedie, ANNA-
BELLE 2: ZROZENÍ ZLA ve  20 hod., 
USA, horor, mysteriózní, thriller▶ Středa 30. srpna
Hrajeme pro děti*: VELKÁ OŘÍŠKO-
VÁ LOUPEŽ 2 v  15.40 hod., Kanada, 
USA, animovaný, dobrodružný, rodinný, 
ČZ, PO STRNIŠTI BOS** v 17.40 hod., 
ČR, drama, válečný, komedie, Artvečer 
- FK: KŘIŽÁČEK ve 20 hod., ČR, dra-
ma, historický, road movie▶ Čtvrtek 31. srpna
Hrajeme pro děti: HURVÍNEK 
A KOUZELNÉ MUZEUM 3D v 16 hod., 
ČR, animovaný, komedie, Hrajeme 
pro děti: HURVÍNEK A KOUZELNÉ 
MUZEUM v 17.55 hod., ČR, animova-
ný, komedie, TULIPÁNOVÁ HOREČ-
KA v 19.50 hod., Velká Británie, USA, 
drama, romantický
Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-
vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, program 
na  internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhraze-
na, ČZ = české znění, 3D = 3D projek-
ce. * Nižší vstupné pro rodiče s  dětmi 
- za  finanční dar děkujeme firmám 
SHM, s.r.o. a  PLATIT a.s. Šumperk. 
** Film je vybaven skrytými titulky 
pro sluchově postižené diváky a audio 
popisnou stopu pro zrakově postiže-
né diváky. Pozor: rezervace a  prodej 
vstupenek přes internet na  webových 
stránkách kina. Předprodej v pokladně 
denně od  14 hodin. Změna programu 
vyhrazena!

Dům kultury

▶ Osobní parfém na míru - workshop
5. 8. od  10 do  16 hod. v  G-klubu 
Šumperk
▶ REVIVAL INVAZE 2017: Green Day, 
Rammstein, Team
25. 8. od 19.30 hod. v Pavlínině dvoře 
(v případě deště v DK)

D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hod. v D 123 
Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 
583 214 276, tel./fax: 583 214 287, před-
prodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (Po - 
Čt od 14 do 18 hodin), www.dksumperk.
cz, www.bluesalive.cz. Změna programu 
vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Jana Kasalová - „Dopisy odjinud“, 
práce na  papíře a  s  papírem Výstava 
bude zahájena 2. 8. v 18 hod. a potrvá 
do 3. 9.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 
583 214 276

Městská knihovna
▶ Jakub Hříbek - Ptáci a květiny Vý-
stava trvá do 6. 9.
▶ Literární a historický odkaz Mistra 
Jana Husa Putovní výstava k 600. jubi-
leu Mistra Jana Husa trvá do 6. 9.
▶ Můj nejmilejší sport Výstava obráz-
ků od  dětí z  mateřských, základních 
a  speciálních škol v  knihovně Sever 
trvá do 31. 9.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 
tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

Eagle Gallery 
▶ Gennadij Alexandrov - Teorie her 
Výstava trvá do 7. 9.
Bližší informace: Nemocniční ul. 8a, 
tel.č. 777  700  740, www.eaglegallery.
cz, výstava otevřena Po, St 8-16.30, 
Út, Čt, Pá 8-16 hod., So, Ne, svát-
ky na  objednávku - tel. 777  700  740. 

Státní okresní archiv
▶ „Archiv ve  škole, škola v  archivu“ 
Výstava trvá do 30. 11.
Bližší informace: Bří Čapků 35, tel.č. 
583  212  248, e-mail: podatelna@ 
su.archives.cz, výstava otevřena Po a St 
8-17, po domluvě též v úterý a v pátek.

Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla 

na Hlavní třídě 14, 
otevřeno po-pá 8-17 hodin,

so a ne 9-12 hod. a 13-17 hod. 
Telefon: +420 583 214 000

E-mail: ic@sumperk.cz 
 Web: www.infosumperk.cz

Křižáček Po strništi bos Barry Seal: Nebeský gauner Hurvínek a kouzelné muzeum

Jana Kasalová - „Dopisy odjinud“Revival Invaze Gennadij Alexandrov - Teorie her
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SPOLEČNOST

Revival invaze nabídne legendární 
punkovou ikonu Green Day. 
 Foto: archiv

Se skupinou RCZ - Rammstein 
Tribute show si posluchači připo-
menou největší hity této rockové 
legendy.  Foto: archiv

Devátý ročník Revival Invaze je za dveřmi

SPORTOVNÍ SERVIS

V pátek 25. srpna čeká Šumperk další 
invaze. Řádit zde budou revivalové ka-
pely v  čele s  napodobiteli legendární 
punkové ikony Green Day. Jejich vy-
stoupení bude zajímavým srovnáním 
mezi českým revivalem a  americkým 
originálem, který letos v lednu odehrál 
téměř tříhodinový koncert v  bezna-
dějně vyprodané hale v pražských Ho-
lešovicích. Můžete se tak těšit na známé 

pecky American Idiot, Basket Case 
nebo Minority.

Kromě amerických punkerů naser-
vírují pořadatelé další dva revivaly. Se 
skupinou RCZ - Rammstein Tribute 
show si posluchači připomenou nej-
větší hity této rockové legendy, která 
také letos zavítala do Prahy. Ve věrném 
podání profesionálních českých muzi-
kantů všechny přítomné dostanou svou 

Fotbal

Muži
13. 8. od  17 hod. na  „TS“ Šumperk - 
Rosice
27. 8. od 16.30 hod. na „TS“ Šumperk 
- Tasovice
Bližší informace: http://www.fotbal-

-sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion, 
„UT“ = umělá tráva na hřišti u 4. ZŠ.

Bratrušovské koupaliště

Pondělí - neděle 10.00 - 20.00
Bližší informace: tel.č. 583  214  295, 
www.aquacentrum.net.

Rozhledna na Háji 
u Šumperka 

je otevřena za příznivé viditelnosti 
Otevřeno:
červenec, srpen: út - ne 10-17 hod.
Vstupné: 
20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Program 
XXVII. MFF Šumperk 2017
STŘEDA 16. SRPNA
Malá scéna „u sovy“
17.00 - posezení u cimbálu s Cimbá-
lovou muzikou Zbyňka Hrdličky ze 
Šumperka

ČTVRTEK 17. SRPNA
Malá scéna „u sovy“
10.00 - Rabussa * 13.30 - vystoupe-
ní dětského souboru Markovička * 
14.00 - cimbálová muzika Starý Pod-
dvorov, Kordulka * 15.00 - vystoupe-
ní souboru Senioři Šumperk * 16.00 
- vystoupení souboru ze Slovenska

PÁTEK 18. SRPNA
Prostory u Vily Doris
8.30 - 12.30 IV. ročník soutěže Roz-
tančené kotlíky - o nejchutnější kot-
líkový guláš * 14.00 - vyhodnocení 
a ocenění nejlepších „kotlíkářů“ 
Malá scéna „u sovy“
10.00 - Rabussa a  loutkové divadlo 
Klubíčko Zábřeh * 14.00 - vystoupení 
vybraného zahraničního souboru
Velká scéna - Pavlínin dvůr
17.30 - Kelt Grass Band * 18.00 - Magna 
Moravia * 18.30 „Vítejte u nás“ - 1. hlav- 
ní koncert zahraničních folklorních 
souborů zakončený ohňovou show

SOBOTA 19. SRPNA
Radnice
9.00 Přijetí zástupců souborů staros-
tou města * 10.30 Představení zúčast-
něných souborů před radnicí 
Pěší zóna
10.40 „Roztančená ulice“
Malá scéna „U sovy“
14.00 - vystoupení českých souborů 
Velká scéna - Pavlínin dvůr
17.00 „Až pudeš do světa, zastav se!“ - 
2. hlavní festivalový koncert, vystou-
pení všech zúčastněných souborů * 
21.00 „Veselice ve  dvoře“ - výuka li-
dových tanců, hrají, zpívají a učí zú-
častněné soubory 

NEDĚLE 20. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
10.00 - vystoupení vybraného zúčast-
něného souboru
Velká scéna - Pavlínin dvůr
15:00 „Leť písníčko, leť“, závěrečný 
festivalový koncert, ocenění divácky 
nejúspěšnějších souborů, v  případě 
nepříznivého počasí se koncert ruší

PONDĚLÍ 21. SRPNA
Vystoupení vybraných zahraničních 
souborů mimo Šumperk 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Při nepřízni počasí budou hlavní 
pořady realizovány v  Domě kultury 
Šumperk. 

pekelnou show a  písněmi Du Hast, 
Amerika a Rosenrot.

A na závěr si přijdou na své fanoušci 
slovenské kapely Team, která celý letní 
mejdan zakončí svým hodinu a  půl 
dlouhým setem. Společně si zazpíváme 
oblíbené hitovky Reklama na  ticho, 
Lietam v  tom tiež nebo Mám na  teba 
chuť.

„Srpnová revivalová přehlídka má 
pravidelnou přízeň publika a atmosféra 
je vždy fantastická. Jistě k tomu přispívá 
kvalitní zvuková a  světelná aparatura, 
která dává koncertům kvalitu i  efekt,“ 
zve na  akci ředitel pořádajícího domu 
kultury Vladimír Rybička. Vzápětí při-
pomíná, že Revival Invaze pod širým 
nebem se koná v pátek 25. srpna od půl 
osmé večer v Pavlínině dvoře. Více in-
formací a on-line rezervace vstupenek 
na www.dksumperk.cz. -red-


