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PŘIPRAVUJE:

pátek 8. 1. KAMILA SITTOVÁ

Koncert Kamily Sittové a jejích hostů.

úterý 12. 1. TAIWAN - beseda

Beseda o Taiwanu s panem Arnošem.

pátek 15. 1. MĚSTSKÝ PLES

Městský ples s ochutnávkou Španělska (jídla, tance i hudby). K tanci a poslechu hraje skupina Gama, 

vystoupí tanečnice flamenca a uvidíte silovou akrobacii se židlemi (znáte z TV show).

úterý 19. 1. MATYÁŠ NOVÁK

Klavírní koncert v rámci KPH.

neděle 24. 1. NOVOCIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ "MILUJ - ROMEO A JULIE"

Představení „Miluj“, neboli novocirkusová verze jednoho z nejdojemnějších dramat Williama 

Shakespeara. Na prknech cirkusového šapitó předvádí artisté, žongléři, herci a hudebníci Cirkusu 

trochu jinou verzi slavného příběhu. Představení je vhodné i pro děti.

pondělí 25. 1. CAVEMAN - divadelní představení

Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech mezi námi. O lásce, 

partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hrají: Jan Holík,  Jakub Slach

úterý 2. 2. DUO ADAMIS
Duo Adamis patří k nejoblíbenějším skupinám Šlágr TV. Ve své tvorbě se zaměřují především na 

populární lidovou hudbu k tanci i poslechu, blízkou především starší generaci, doplněnou i songy z 

vlastní produkce. 

neděle 7. 2. KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Divadelní zpracování legendárního večerníčku. Tento pohádkový příběh milují děti jakékoliv generace.

čtvrtek 11. 2. SKUPINA KOČKY - TRAVESTI SHOW

Při jejich programu zábava zaručena. Pestré a okázalé kostýmy se snoubí s propracovanou 

choreografií a kultivovaným ostrovtipem moderátorských vstupů. 

pátek 12. 2. SMETANOVO TRIO

Koncert v rámci KPH.

pátek 19.2. HANÁCKÉ BÁL

Tradiční Hanácké bál k tanci a poslechu hraje skupina Fantastic band, vystoupí i Hanačka a Hanácká

mozeka. 

pondělí 22 . 2. BRATŘI EBENOVÉ

Česká hudební skupina, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebenové. Jejich písně jsou

proslavené jako sofistikovaný folk s vybroušenými texty, které přetékají krásnými slovními hříčkami.

pondělí 7. 3. DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

Divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmanna.

čtvrtek 10. 3. SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! - divadelní představení

Komedie o tom, jak šeredně se mýlíme v okamžicích, kdy si myslíme, že jsme neporazitelnými pány 

situace a svůj život svíráme pevně v rukou. Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček, 

Jaromír Dulava v alternaci s Antonínem Procházkou

sobota 12. 3. PROGRES
Hudební skupina Progres vznikla v roce 1995 v obci Čereňany, okres Prievidza. Do dnešního dne 

natočila a vydala 25 hudebních nosičů a dalších 11 pro Šlágr TV. Dnes je kapela Progres známá 

především ze Šlágr TV, kde se stala jednou z nejoblíbenějších a nejhranějších kapel.

pátek 18. 3. ATMO music

Liberecká hip hop popová kapela. Jedná se o jednu z nejúspěšnějších mladých českých kapel, která 

boduje v rádiích s hity Andělé, Polety, Ráno…

úterý 22. 3. GALANTNÍ DOTEKY SLADKÉ FRANCIE

Koncert v rámci KPH.

pátek 25. 3. KAMELOT - koncert

Brněnská kapela se na hudební scéně pohybuje už od roku 1982. Autorem všech textů a skladatelem 

hudby je zpěvák a leader skupiny Roman Horký, který neupřednostňuje žádný hudební styl. Dává svým 

písničkám takový kabát, jaký cítí, že jim patří. Jednou modernější, jednou tradičnější. Všechny jejich 

písně sjednocuje jejich společný duch.

neděle 10. 4. GULLIVEROVY CESTY - divadelní pohádka

Gulliverovy cesty je jeden z mála titulů, u nichž se dokonale kloubí humor, dobrodružství a neotřelá 

filozofie. Děti se budou skvěle bavit a dospělý divák po chvilce smíchu začne určitě přemýšlet o svém 

chování a o lidstvu obecně.

sobota 23. 4. MICHAL HRŮZA S KAPELOU HRŮZY

Náhradní termín koncertu.

úterý 24. 5. FRAGILE - KONCERT V KOSTELE SV. MARKA

Fragile Queen Symphony. V netradičních aranžmá uslyšíte nesmrtelné hity legendární kapely 

Queen navíc v krásném prostředí kostela sv. Marka v Litovli.
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