Kultura
DLOUHODOBÉ AKCE
Celoročně otevřeno
Kašperskohorský skříňový betlém
Každý rok do betléma přibydou nové
postavičky, v prosinci 2016 nám některé postavičky ožily a rozsvítilo se
v některých domech, přijďte se sami
přesvědčit. Postavičky vám „rozhýbeme“ na přání. Betlém je přístupný v
otevírací době infocentra.
||Výstavní síň Kašperské Hory
3. 5. – 30. 6.
Krajina Šumavy a Jižních Čech
Dřevo — pět písmen, za nimiž se
skrývá stále stejná a přece tolikrát
jiná hmota v nekonečné řadě proměn.
Přijďte si prohlédnout výstavu dřevořezeb a intarzií Mgr. Josefa Škanty,
jimž byla inspirací především šumavská a jihočeská příroda, památky a
tradiční architektura.
||Výstavní místnost Kašperské Hory

KRÁTKODOBÉ AKCE
5. 5. | 17.30
Trollové
Trollové jsou vždy veselí a šťastní
skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují
hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni.
Trollímu králi se podaří i se všemi jeho
poddanými utéct a schovat se před
Bergeny, ale ne nadlouho. Od tvůrců
Shreka. Animovaný muzikál, délka 92
min, vstupné děti 60 Kč, dospělí 80 Kč.
||Kino Kašperské Hory

KVĚTEN
5. 5. | 20.00
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
Krátce poté, co Japonci zaútočili na
Pearl Harbor v roce 1941, se přihlásil
Američan Desmond Doss do služby
vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však
odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. Stal se zdravotníkem. Skutečnost,
že Doss odmítal zbraň, se nesetkávala
s pochopením u jeho spolubojovníků.
Režie Mel Gibson, historické válečné
drama, délka 139 min, přístupné od
12 let, vstupné 80 Kč
||Kino Kašperské Hory

27. 5. | 13.00 – 01.00
Oslavy 25. let výročí KML
Odpoledne plné zábavy. Čeká vás
hudba, tanec, vystoupení trubačů a nebude chybět ani divadlo pro děti. Součástí bude i posvěcení sochy sv. Huberta.
||Náměstí Kašperské Hory
27. 5. - 28. 5.
Víkend plný buchet aneb není
buchta jako buchta
Doprovodný program s aktivitami na
hradním nádvoří, jako např. stavebnice
hradu, výroba cihel-buchet a za to
buchty z pekárny.
||Hrad Kašperk
30. 5.
ZUŠ OPEN
Celostátní happening základních uměleckých škol.
||Náměstí Kašperské Hory

6. 5.
Oslavy osvobození
Tradiční připomenutí ukončení 2. světové války a osvobození města americkým vojskem. 11.30 příjezd kolony
historických vozidel, 12.10 pietní akt
před radnicí.
||Náměstí Kašperské Hory
6. 5. – 7. 5.
Kašperk za Karla IV.
Historická slavnost na počest zakladatele hradu. Šerm, tanec, střed. hudba
a střeověké hry.
||Hrad Kašperk
24. 5. | 15.00 - 18.00
Evropský den chráněných území
Zajímavý odpolední program plný her
a úkolů. Tvořivé a kreativní hry a úkoly s přírodovědnou tématikou. Cena
programu 20 Kč. Tel.: 376 582 734.
||IS a SEV Kašperské Hory
změna programu vyhrazena

ČERVEN
Červen | soboty | od 10.30
Komentované prohlídky města
Cca 90 minutová prohlídka města
s průvodcem. Prodej vstupenek na
MěKIS, tel. 376 503 413.
||Kašperské Hory
2. 6. | 17.30
Zpívej
Animovaná muzikálová komedie,
délka 110 min, vstupné dětí 60 Kč,
dospělí 80 Kč.
||Kino Kašperské Hory
4. 6.
Děn dětí
Místní spolky společně připravují pro
naše děti zajímavé hry, soutěže, dobrodružství a spousty zábavy. Podrobnosti na plakátech.
||Kašperské Hory

