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SPOLEČENSKÁ AKCE

Líšeň a Brno - tady jsem doma

Bariéry – jak mizely nejen ve veřejné dopravě
Cyklus přednášek vede PhDr. Lukáš Karnet.
Místo: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň

vstupné: 30,- Kč

Májové zpívání
Vystoupí pěvecký sbor Allegria Kuřim a Komorní smíšený pěvecký sbor Boni discipuli.

vstupné dobrovolné

1. Líšeňský pivní festival
Více než 50 druhů piva!
Zahrají kapely: Lidopop, Tatlo Quartet, Bombs from Heaven a Bakama.
Místo: Líšeňský pivovar, Kotlanova 5 a přilehlé okolí

vstup zdarma

Divadelní spolek Slavkov u Brna

Sen noci svatojánské

Komedie čerpá z poetiky čarovné májové noci, kdy je vše dovoleno. Hra je hýřivým kolotem citů, her a bláznovství.
Seniorskou slevu lze uplatnit po predložení prukazky seniorského klubu.

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

Divadlo SemTamFór
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HUDBA

Povídky

Pět humorných povídek ruského dramatika, prozaika a jednoho ze zakladatelů moderního
dramatu, Antona Pavloviče Čechova, jsou propojeny výkladem jeho životopisu s důrazem
na klíčové momenty jeho života. Pro děti a mládež od 15 let.

vstupné: 70,- Kč

Národopisná slavnost Františka Svobody vstup zdarma
a Josefa Trávníčka
14:00 krojovaný průvod z ulice Kubelíkova
15:00 vystoupení domácích národopisných souborů: Líšňáci, Líšňáček, Stará Líšeň, CM Líšňáci a jejich hosté
17:00 Gwalarn – keltská kapela
Večerní zábava bude pokračovat s Cimbálovou muzikou Líšňáci.
Program proběhne na zahradě Orlovny, za nepříznivého počasí se přesune do Dělňáku.
Akci pořádá Národopisný soubor Líšňáci v rámci festivalu Líšeň sobě VIII.

vstupné dobrovolné

Open ZUŠ Antonína Doležala
aneb Fantazie mezi stromy
Hudba, tanec, obrazy, happening. Pořádá ZUŠ Ant. Doležala, Trnkova 81, Brno-Líšeň.
Místo: Park Trnkova, prostranství před budovou ZUŠ. Při nepřízni počasí v Dělňáku, Klajdovská 28.

vstup zdarma

Dětský den na Dělňáku
Lamy z Lamacentra, dravci, sovy a další nalezenci, přírodovědecké pokusy, vrtání se v zemi
a poznávání žížal, skautské hry, líšeňský fotokvíz, výtvarná dílna, divadelní představení,
jízda zručnosti na koloběžkách, dospělácký koutek. Akce se koná za každého počasí.

vstupné dobrovolné
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7. 6. 18:00

divadlo

Základní umělecká škola Trnkova

Popelky

Popelek je po celém světě spousta, jen ta naše je z Líšně. A je ze 3. třídy. Nesmí chybět ani povedené role
sester, macechy, celého království a pomocníků, kteří nás budou večerem provázet. Proslulou pohádku si
zahrají děti ze 4. - 6. tříd. A když se princovi podaří najít střevíček a vše dobře dopadne a luna nám bude
nakloněna, možná nás ten večer přijdou pozlobit se svou pohádkou i darebné JEZINKY.

vstupné: 70,- Kč

so

17. 6. 9:00

vycházka

Krok do přírody

Za pravěkými lidmi do jeskyní v údolí Říčky
Celková délka trasy 12 km, pro nenáročné chodce možnost zkrácení vycházky na 5 km.
Doporučujeme vzít si dobrou obuv, deštník nebo pláštěnku, baterku či jiné světlo do jeskyně.
Vycházku povede prof. Antonín Přichystal z Ústavu geologických věd PřF MU.
Sraz: Velká Klajdovka
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.

předprodeje:

partneři:

vstupné: 30,- Kč

