duben 2017
HUDBA

út

čt

7.
11.
13.

vernisáž
přednáška

17:00

VÝSTAVA

SPOLEČENSKÁ AKCE

Venkovní výstava Líšeň našima očima
Foto – Líšeň, z.s. srdečně zve na vernisáž venkovní výstavy fotografií „Líšeň našima očima“, kde vystoupí
Národopisný soubor Líšňáci. Dernisáž proběhne 1. 5. 2017 ve 14 hodin.
Místo: pasáž LCOS, Masarova 7, Brno-Líšeň

vstup zdarma

Líšeň a Brno - tady jsem doma

Od koňky k IDS. Historie a vývoj veřejné dopravy v Brně
Cyklus přednášek vede PhDr. Lukáš Karnet.
Místo: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň

vstupné: 30,- Kč

Divadelní soubor Amadis

19:00

divadlo

pá

5.

14:00

Benátky pod sněhem
Nathalie a Jean-Luc pozvou na večeři Christopha s jeho přítelkyní Patricií. Zatímco hostitelé překypují vzájemnou láskou, hosté
se krátce před tím pohádali a Patricie uraženě mlčí. Jean-Luc a Nathalie z toho usoudí, že jim nerozumí, protože není Francouzka...
Seniorskou slevu lze uplatnit po předložení průkazky seniorského klubu.

vstupné: 130/150,- Kč
v předprodeji: 100,- Kč

Divadlo SemTamFór

10:00

pohádka

st

1.

TANEC

Foto Líšeň

Pohádky z košíku
Výlet do nitra pohádek, ve kterých návštěvníci divadla mohou pomoct uzdravit smutnou princeznu,
projít peklem a zažít další pozoruhodná dobrodružství.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 7 let.

vstupné: 60,- Kč

Vážná hudba na zámku

18:00

koncert

so

DIVADLO

Koncert dechových nástrojů
Vážná hudba na zámku Belcredi je společný projekt Kulturního centra Líšeň, Hudební fakulty JAMU
a Konzervatoře Brno. Cyklus 7 koncertů se koná od října 2016 do dubna 2017.
Místo: zámek Belcredi, Pohankova ulice, Brno-Líšeň

vstupné: 100/50,- Kč

st

26. 17:00

27. 18:00
pá 28. 19:30
14:00
ne 30. 24:00

společenská
akce
přednáška

19. 17:00
pá 21. 19:00
út 25. 18:30
st

koncert

15. 14:00

vernisáž

so

15. 9:00

přednáška

so

vycházka

Krok do přírody

Na Šumberovu skálu, středověké vápenické pece
a zříceninu hradu Obřany
Vycházku vede Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., Ústav geologických věd PřF MU. S sebou doporučujeme
vzít si kvalitní obuv, deštník nebo pláštěnku a drobný batůžek s pitím.
Sraz: Velká Klajdovka, Brno-Líšeň

vstupné: 30,- Kč

Velikonoce na Dělňáku
Srdečně vás dále zveme na Velikonoce na Dělňáku, které se uskuteční v sobotu 15. dubna 2017 od 14 do 18 hodin.
Pro děti i dospělé bude připraveno pletení pomlázek, malování vajíček a zdobení perníčků. V programu vystoupí
Národopisný soubor Líšňáček, Cimbálová muzika Líšňáci a Líšeňský ochotnický divadelní spolek Marvánek.
Servírovat se budou velikonoční speciality nealkoholické, pivní, sladké i slané. Vstup je zdarma, program se koná na zahradě
Dělňáku a v případě nepříznivého počasí uvnitř budovy. Pro návštěvníky chystáme také prohlídky zákulisí Dělňáku.

vstupné dobrovolné

Historie a současnost opevnění Jižní Moravy 1935-38
Přednáška o typech objektů, jejich rekonstrukci, výzbroji a posádce. Přednáší pan Tomáš Novotný.
Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň

vstupné: 30,- Kč

Jablkoň 40 let

vstupné: 230/250,- Kč
v předprodeji: 200,- Kč

Koncertem speciálně připravený pro brněnské publikum.
V rámci všeho hraní a zpívání dojde i na křest nové knihy JABLKOŇ PO ČTYŘICÍTCE.

Ateliér Líšeň
Fotografie Terky Kutínové jsou na téma Hranice o tom, jak se o ně můžeme opřít, jak je můžeme posunout, pokud nám
přestanou vyhovovat. Vernisáž sedmi nadšených fotografů včetně Terky Kulínové, jejíž snímky jsou na téma „Hranice“.
Jak se o ně můžeme opřít? Jak je můžeme posunout, pokud nám přestanou vyhovovat?

vstupné dobrovolné

Líšeň a Brno - tady jsem doma

IDS v Jihomoravském kraji - historie, současnost a budoucnost
Cyklus přednášek vede PhDr. Lukáš Karnet.
Místo: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň

vstupné: 30,- Kč

ZUŠ Trnkova

Cinky linky - pozor na JEZINKY!

čt

společenská
akce

spol.
akce

Pořad písní rozličných autorů, básní, hudby a také maličko strašidelná pohádka o nehodných Jezinkách, které Janka trápily.

Večer s cimbálovou muzikou

vstupné: 70,- Kč

vstupné: 70,- Kč

Tradiční večer s CM Líšňáci.

Pálení čarodějnic pro děti a dospělé
Odpoledne plné her a překvapení pro děti, večer pro dospělé s koncertem Johnny Cash Revival a Deep Purple Revival Brno.
Místo: líšeňská rokle pod zastávkou Masarova tramvaje č. 8

www.kclisen.cz, E: info@kclisen.cz, T: +420 731 117 114
Kulturní centrum Líšeň
Činnost Kulturního centra Líšeň, p.o. ﬁnančně podporuje MČ Brno-Líšeň.

partneři

předprodeje

KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ

vstup zdarma

