3. 10.

Koncert slavného kvarteta Apollon – Koncertní sál od 18:00 hodin. Vstupné 250 korun.

6. 10.

Ukaž, co umíš – Všichni společně v pohybu – prostor před Sokolovnou od 14:00 hodin, vstup zdarma.

13. 10.

Koncert dechových orchestrů od 16:30 hodin v Sokolovně, vstup zdarma.

22. 10. – 26.10.

Týden knihoven v prvorepublikovém duchu – Městská knihovna Hranice

23. 10.
		

Knihovnická literární noc – Městská knihovna Hranice. Akce začíná v 18:00 hodin besedou se 		
spisovatelkou Jaroslavou Černou, výstup na radniční věž, krátký film, občerstvení. Vstup zdarma.

25. 10.
		

Boříme, tvoříme a bráníme aneb Čeští spisovatelé ve službě vlasti a národu – Městská knihovna Hranice.
Přednáška Mgr. Daniela Jakubíčka, Ph.D. začátek v 18:00 hodin. Vstup zdarma.

25. 10.
25. 10. – 6. 1.
26. 10.
		
		
27. 10.

Vernisáž výstavy „Za časů první republiky“ začíná v 17:00 hodin na Staré radnici. Vstup zdarma.
Výstava „Za časů první republiky“ – Stará radnice. Vstup zdarma.
První republika - program v prvorepublikovém duchu od 14:00 do 18:30 hodin ve dvoraně zámku. 		
Prvorepubliková hudba i taneční vystoupení, módní přehlídky, flašinetářka, prvorepubliková kavárna,
vinárna, nebude chybě karikaturista a další. Vstup zdarma.
Otevření mauzolea od 9:00 do 16:00 hodin – Městský hřbitov, vstup zdarma.

27. 10.
		

Komentovaná prohlídka mauzolea a městského hřbitova. Návštěvníky provede historik Mgr. Jiří Nebeský,
v 10:00 hodin je sraz u hlavní brány Městského hřbitova v Hranicích. Prohlídka je zdarma.

27. 10.
		

Po stopách Masaryka - komentovaná procházka městem s PhDr. Hanou Svobodovou.
Vychází se v 13.00 hodin z muzea na Staré radnici. Procházka je zdarma.

27. 10.

Zasazení Stromu republiky ve 14:30 hodin na prostranství u Ludiny pod ZUŠ Hranice.

28. 10.

Slavnostní mše k uctění památky padlých od 10:00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

28. 10.

Hudební a taneční vystoupení nejen partnerských měst od 14:00 hodin na Masarykově náměstí

28. 10.

Otevření mauzolea od 9:00 do 16:00 hodin – Městský hřbitov, vstup zdarma.

28. 10.
		
		

Tradiční lampionový průvod od zámku ke Staré radnici. Sraz na prostranství za zámkem v 17:30 hodin,
kde bude hrát Velký dechový orchestr ZUŠ Hranice pod vedením Miroslava Smrčka. V 18:00 hodin se
průvod vydá ke Staré radnici, kde proběhne kladení věnců k bustě T.G. Masaryka.

28. 10.
		

Promítání filmu v letním kině a ohňová show – Letní kino Hranice, vstup zdarma. V 19:00 hodin začne
ohňová show, po ní se bude promítat rodinný animovaný film Králíček Petr.

30. 10.
		

Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers - Sokolovna, od 19:00 hodin, vstupné v předprodeji od
190 do 290 korun, na místě od 250 do 350 korun.

10. 11.
22. 11.
		

Prvorepubliková kafírna – Stará radnice, pražení kávy v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin, vstup zdarma.
Bernstein – koncert Základní umělecké školy Hranice k poctě 100. výročí narození Leonarda Bernsteina
– Divadlo Stará střelnice od 18:00 hodin. Vstup zdarma.

					

Více na kultura-hranice.cz

Změna programu vyhrazena

