červen 2022
Řemeslo má zlaté dno, aneb Historické živnosti a řemesla v Jablonném nad Orlicí
Historie řemesel v Jablonném nad Orlicí je velice pestrá a bohatá. Zkrátka naši předkové byli
šikovní a podnikaví. Mnohá řemesla jsou písemně zmiňována již v 17. století. Některá nově
vznikala, jiná naopak zanikla. Rádi bychom vás srdečně pozvali na výstavu našich řemesel.
Výstava je připravena v parku u kostela, takže přístup k ní je neomezený. Celkem zahrnuje
10 panelů s informacemi a obrazovým materiálem týkajícím se např.: výroby nitěných
knoflíků, klihařství, kartáčnictví, řeznictví a uzenářství, elektrotechnických firem, výroby
paramentů, cihlářství a dalších. Pro ty z vás, kteří si připravené informace pozorně přečtou, je
připraven vědomostní kvíz. Pokud správné odpovědi sdělíte na Informačním centru do 1. října
2022, obdržíte ihned malou pozornost.
Otevření výstavy proběhne v pondělí 6. června 2022 v 17,30 s menší vernisáží a krátkým
programem v parku u kostela. Výstavu si budete moci prohlédnout do 30. září 2022.
Varhanní koncert – Modlitba basklarinetu a varhan, pátek 10. června, 20 hodin, kostel
sv. Bartoloměje Jablonné nad Orlicí
V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2022 se jeden z koncertů bude konat
také v kostele sv. Bartoloměje. můžete se těšit na Colour bass duo z České republiky a
varhanního mistra Matthiase Böhlerta ze SRN. Vstupenky budou prodávány 45 minut před
koncertem přímo na místě. Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte prožít příjemný večer.
Výstava Pohádková země V. Klimtové
Od 10. června po celé prázdniny se ve výstavních prostorách Informačního centra
v Jablonném nad Orlicí můžete podívat na výstavu autorky Pohádkové země, ilustrátorky,
malířky a spisovatelky Vítězslavy Klimtové ( *25. ledna 1941, +10. září 2016). Na výstavě si
můžete prohlédnout ilustrace z pohádkových knih a desítky loutek z Pohádkové země V.
Klimtové. Malí i velcí si mohou v dílničce vyrobit putovní kamínky.
Jablonský Medvídek – 17. – 18. června – areál koupaliště v Jablonném nad Orlicí
Staň se hvězdou 24. a 25. června 2022 v 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
ochotnické představení Jablonských ochotníků
Kurz tance a společenské výchovy
Odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ pořádá od září 2022 kurz tance a společenské
výchovy. Ten zahrnuje celkem 10 lekcí, 1 prodlouženou a 1 věneček, vše se bude konat na
sále U Dubu. Na kurz se můžete přihlásit v Informačním centru čp. 30 v Jablonném nad
Orlicí, tel 465 641 371.
Při přihlášení se platí záloha 600 Kč, doplatek 700 Kč se bude vybírat při zahájení kurzu.
Divadelní předplatné podzim 2022
Pro podzim 2022 pro Vás připravujeme čtyři divadelní představení. Cena předplatného:
1 500,- přízemí, 1 200,- balkon.
Sleva pro místní seniory: 200 Kč na celé předplatné – přízemí 1 300Kč/ balkon 1000 Kč.
Předplatné se bude prodávat od 1. 7. 2022 do 11.9.2022, pak už bude možné zakoupit
vstupenky jen na jednotlivá představení. Předplatné se bude prodávat pouze na IC
Jablonné nad Orlicí, rezervace nebudou možné, ani prodej přes internet.

