
v litomyšli v březnu 2021
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

5. 3. Pá 20.00 Lucky Joke - live stream - funk, jazz, soul, rhythm & blues v online koncertu na Facebooku • Music club Kotelna tel. 776 278 519
12. 3. Pá 20.00 Noví lidé - live stream - online koncert na Facebooku • Music club Kotelna tel. 776 278 519
20. 3. So 20.00 David Pomahač - live stream - online koncert na Facebooku • Music club Kotelna tel. 776 278 519
5. 4. Po Lety vrtulníkem - vyhlídkové lety z Litomyšle, akce v rámci projektu Rozlétejme Česko, více na www.heliczech.cz • Litomyšl tel. 603 589 512 
9. 4. Pá 18.00 Když smrt zaklepe na dveře, budeme připraveni? - online přednáška, pořádá Skautský institut Litomyšl • Nový kostel 

výstavy
do 2. 5. Sergej Iščuk: Mé půlstoletí - výstava představí dílo S. Iščuka od jeho tvůrčích počátků až po současnost • regionální muzeum • Út - Pá 9-12, 13-17 a So-Ne 9-17
do 16. 5. Báječní dobrodruzi / počátky archeologie v regionu - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út - Pá 9 - 12, 13 - 17, So - Ne 9 - 17
do 30. 5. Příběhy z obrazů Josefa Voleského - výstava o akademickém malíři meziválečné Litomyšle • dům U Rytířů • Út - Ne 10-12, 13-17
do 30. 5. Dostaň Josefa Voleského na AVU! - venkovní rodinná hra • zadání hry si vyzvedněte v infocentru na náměstí nebo na e-mailu edukace@galerie.litomysl.cz
27. 3. - 29. 5. ´22    Oldřich Hamera: Recyklace - pocta Josefu Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění, výstava • Portmoneum • So - Ne  9-12 a 13-17

Upozornění: Vzhledem k aktuální situaci ohledně covid-19 doporučujeme termín konání kulturní akce ověřit u pořadatele! 

infocentrum litomyšl
Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Aktuálně v nabídce: parkovací známky 2021, stolní a nástěnné kalendáře Litomyšl 2021

Prohlédněte si nabídku suvenýrů v e-shopu na našem webu: www.ticlitomysl.cz/e-shop

Platnost bonusové knížky „Užijte si Litomyšl“ je prodloužena do 31. 12. 2021!

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 21. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci
akce pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace
včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu, na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže


