Aktuality ze srdce
Českého ráje, 25. týden
(18. 6. – 24. 6. 2018)
Úterý 19. června 2018
Městské divadlo Turnov
UŽ NIKDY SÁM!
Ve své hře Už nikdy sám! se
německý režisér a dramatik Marc
Becker zabývá fenoménem dnešní
doby, a to osamělostí lidí ve
velkoměstech. Hraje Divadlo Kalich
Praha, v hlavních rolích: Zuzana
Bydžovská, Pavel Liška a Josef
Polášek.
Začátek v 19:30.

činnosti – mlýnům, mlynářství,
životu ve mlýně i lidové slovesnosti,
která je s tímto řemeslem spojena.
Výstava „Od obilky ke chlebu“
navazuje na předchozí projekty
muzea mapující a prezentující
tradiční lidová řemesla a lidovou
kulturu. Realizaci výstavy vždy
předchází
výzkum
v terénu
a výzkum pramenného materiálu,
který je nutný pro výstup, který je
na výstavě prezentován. Kromě
toho zde budou prezentovány
modely mlýnů, nářadí a nástroje
spojené s tímto řemeslem –
exponáty, které se podařilo
muzejníkům zachránit z původního
zařízení mlýnů, které již zanikly.
Zahájení výstavy v 17:00.

Čtvrtek 21. června 2018
Muzeum Českého ráje v Turnově
OD OBILKY KE CHLEBU
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

Na léto roku 2018 připravilo
Muzeum Českého ráje v Turnově
výstavu Od obilky ke chlebu, která je
věnována
jednomu
z nejvýznamnějších oborů lidské

Aktuality ze srdce
Českého ráje, 25. týden
(18. 6. – 24. 6. 2018)
Pátek 22. června 2018
Letní kino Turnov
ČECHOMOR – FESTIVAL NA JIZEŘE
Nezapomenutelný zážitek pro Vás
připraví už v červnu v letním kině v
Turnově kapela Čechomor. Tato
hudební skupina (toto hudební
uskupení) si pro Vás připraví
nezapomenutelný (hudební) zážitek
v podobě nevšední interpretace
českých, moravských, slezských a
slovenských lidových písní.
Začátek v 19:30.

Neděle 24. června 2018
Hotel Karel IV.
BIG BAND, ZUŠ TURNOV
Působíme při Základní umělecké
škole v Turnově a rozhodně nejsme
žádné malé těleso! Hrajeme jazz,

swing, rock, pop i latin. Uslyšíte od
nás známé melodie z filmů, klasiku,
taneční hudbu i plesové songy.
Začátek v 19:57.

