Vzpomínky z Kunštátu ve fotografiích rodiny Tichých
3.5.2017 - 30.4.2018
Kostel sv. Jana Křtitele (Orlické Záhoří)
Celoroční výstava - Vzpomínky z Kunštátu ve fotografiích rodiny Tichých.

Výstava v altánu - podměstí, knihovna, p. a. j. z. l.
22.5.2017 - 30.10.2017
Městská knihovna Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
Srdečně vás zveme do altánu na výstavu fotografií Eduarda Kaplana a
dalších ústeckých amatérských fotografů. Otevřeno je v půjčovních
hodinách knihovny, klíč k altánku je možné vyzvednout v půjčovně pro
dospělé čtenáře.

Tajemství barev
7.7.2017 - 29.10.2017
Muzeum a galerie Orlických hor (Rychnov nad Kněžnou)
Navštivte s dětmi Orlickou galerii a dozvíte se více informací o přehledu
vývoje použití barevných pigmentů v malbě od pravěku až do počátků
průmyslové výroby potřeb pro výtvarníky u nás. Pro děti je zde
připravena i dílnička, ve které si mohou vyzkoušet...

Radost hravost
15.7.2017 - 29.10.2017
Nový zámek Kostelec nad Orlicí - zámek, muzeum a galerie (Kostelec
nad Orlicí)
Michaela Bartoňová a Ester Nemjó Loutky, malba, video, projekce,
světlo, zvuk další interaktivní výstava pro všechny generace.

Bubáci na zámku
30.7.2017 - 2.10.2017
Kvasiny - zámek (Kvasiny)
Život na zámku, o. s. Kvasiny Vás srdečně zvou na výstavu

Obrazy a krajka
1.9.2017 - 30.9.2017
Galerie Ivko (Letohrad)
Vystavující: Iva Majvaldová, Iva Vanžurová, Ludmila Moravcová.
Otevřeno po-pá 15:00–17:00.

Život není jen černý nebo bílý
2.9.2017 - 30.9.2017
Sýpka - Muzeum Orlických hor (Rokytnice v Orlických horách)
Jarmila Zárubová je autorkou maleb inspirovaných krásou přírody,
architekturou či městskými zákoutími. Náměty často hledá i v Orlických
horách. Její obrazy se nacházejí ve sbírkách po celé Evropě. Tato
výstava představuje výběr z autorčiny tvorby.

Výstava Pověsti, strašidla a tajemná místa Lanškrouna
2.9.2017 - 12.11.2017
Lanškroun - zámek a městské muzeum (Lanškroun)
Výstava bude zahájena vernisáží v galerii muzea v sobotu 2. září.
„Zábavný průvodce pro děti s úkoly mapuje nejdůležitější místa ve městě
a bezprostředním okolí, která jsou spojena s pověstmi a strašidly. Vybrali
jsme zámek, pověst o germánských Hermundech...

Hasičské medaile a vyznamenání
3.9.2017 - 1.10.2017
Městské muzeum (Žamberk)
Výstava uspořádána u příležitosti 140. výročí slavnostního vysvěcení
praporu Sboru dobrovolných hasičů v Žamberku bude doplněna o
množství hasičských předmětů.

Výstava obrazů Ladislava Kulhavého
4.9.2017 - 1.10.2017
Častolovice - zámek (Častolovice)
Galerie zámku Častolovice pořádá výstavu obrazů Ladislava Kulhavého
doplněnou krajkou Marie Skučkové.

Textilní Oustí
5.9.2017 - 30.11.2017
Městské muzeum (Ústí nad Orlicí)

Z pokladnice muzejních sbírek
15.9.2017 - 29.10.2017
Muzeum a galerie Orlických hor (Rychnov nad Kněžnou)
Vzácné práce Antonína Chittussiho, Antonína Mánesa a Willema C.
Hedy, také starý porcelán, asiatika a ikonografické památky na Rychnov
nad Kněžnou.

Výstava kaktusů a sukulentů
16.9.2017 - 19.9.2017
Rychnov nad Kněžnou

Akvaexpo
16.9.2017 - 20.9.2017
Dům chovatelů (Rychnov nad Kněžnou)
41. výstava akvarijních ryb a terarijních živočichů.

Veganská kuchyně

16.9.2017 - 24.9.2017
April hotel Panorama (Rychnov nad Kněžnou)
Přijďte ochutnat speciality veganské kuchyně.

Mazda mx-5 na zámku
19.9.2017 10:30 - 19.9.2017 11:30
Nový zámek Kostelec nad Orlicí - zámek, muzeum a galerie (Kostelec
nad Orlicí)
Chcete se pokochat sportovními vozy Mazda mx-5? Tak si v neděli před
obědem udělejte čas a přijďte se podívat do areálu parku Nového zámku,
který navštíví členové neformálního klubu Mazda mx-5 se svými miláčky.

Od středověku přes tarot až k bylinám
20.9.2017 - 30.10.2017
Městská knihovna Dobruška (Dobruška)
Vystavuje Eva Francová, autorka grafického návrhu loga Mezinárodního
hudebního festivalu F. L. Věka a Cen MHF F. L. Věka za činnost v oblasti
kultury.

Challenge Zkus se nesmát
20.9.2017 15:00
Městská knihovna Česká Třebová (Česká Třebová)
Směješ se rád/a? Přijď na challenge a zkus se nezasmát. Kdo se
nejméně zasměje, odměna ho nemine. Těší se na Vás Adéla.

Uspávání broučků
20.9.2017 15:30
Mateřská škola Helvíkovice (Žamberk)
Mateřská škola a Klub žen Helvíkovice z. s. srdečně zvou děti i jejich
rodiče na Uspávání broučků, které se uskuteční ve středu 20.9.2017.
Start od 15.30 hod u MŠ, zakončení s bohatým programem i
občerstvením na statku.

Vernisáž - Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu
20.9.2017 17:00
Letohrad - zámek (Letohrad)
Zahájení výstavy.

Rychlé šípy
20.9.2017 19:30
Pelclovo divadlo (Rychnov nad Kněžnou)
Jedna z nejúspěšnějších komedií Slováckého divadla poslední doby.
Autor: Jaroslav Foglar Úprava a režie: Robert Bellan Obsazení: David
Vacke, Petr Čagánek, David Vaculík, Zdeněk Trčálek, Tomáš Šulaj,
Josef Kubaník, Michal Zetel, Martin Vrtáček, Pavel...

Vernisáž 3 podzimních výstav

21.9.2017 17:00
Městské muzeum (Ústí nad Orlicí)
Slavnostní vernisáž 3 podzimních výstav s názvem: "Zvěř lesů, vod a
strání" "Co umí rozhýbat Kamil Andres" Večerním překvapením:
Premiéra mechanického papírového betlému. "Pocta dárcům"

Vernisáž výstavy Až do nebes - Počátky letectví v Pardubickém kraji
(1910 - 1948)
21.9.2017 17:00
Městské muzeum (Česká Třebová)
Městské muzeum Česká Třebová Vás srdečně zve na vernisáž výstavy
Až do nebes. Počátky letectví v Pardubickém kraji (1910 - 1948). Jedná
se o putovní výstavu mapující historii letectví ve východních Čechách,
která vznikla v Regionálním muzeu ve Vysokém...

Botswana - živá poušť Kalahari
21.9.2017 19:00 - 21.9.2017 20:30
Sportcentrum Forea (Lanškroun)
Cestopisná přednáška. Témata - tajemná rokle Goo-Moremi Gorge silnice Trans-Kalahari - životadárná řeka Okavango - jedno z nejmladších
hlavních měst na světě - Mokolodi - divočina v civilizaci Přednáší
cestovatel pan Náhlík.

Českotřebovské vinobraní
22.9.2017 - 24.9.2017
Staré náměstí (Česká Třebová)
Vystoupí: Pátek: Walda Gang, Rissla, Salieri, Stopangin, Alteregowill
Sobota: Olga Lounová, Pio Squad, Covers for lovers, dragon a další.
Neděle: Cimbál. muzika, Petra Černocká.

Svatováclavské slavnosti
22.9.2017 - 24.9.2017
nám. F. L. Věka (Dobruška)
Bohatý kulturní program po 3 dny, jarmark staročeských výrobků,
občerstvení zajištěno.

Barokní krajina - hospodářské dvory v krajině
22.9.2017 18:00 - 22.9.2017 19:00
Opočno - zámek (Opočno)
Přednáška z cyklu Barokní krajina. Krajina kultivovaná - barokní šlechtic
jako pečlivý hospodář.

Divadelní podzim: Bylo nás pět
22.9.2017 19:00 - 22.9.2017 20:00
Kodymův Národní dům (Opočno)
Nastudování divadelní hry dle scénáře O. Lážnovského představí pětici
hochů, kteří už chodí do čtvrté třídy, cirkusáka Rudolfiho, pana Fajsta,
Rampepurdu, Evičku z cukrárny a spousty dalších postav z románu Karla
Poláčka. Divadelní představení v provedení...

Chanson trio CouCou
22.9.2017 19:00
Malá Scéna (Ústí nad Orlicí)
Přijďte si poslechnout francouzský chanson a vychutnat si skleničku
dobrého vína. Chanson Trio Coucou je profesionální hudební těleso
přinášející na českou scénu francouzské šansony a hudbu první poloviny
20. století.

Jízda historického vlaku
23.9.2017
ČD Bike (Letohrad)
Výletní vlak "Králický Sněžník vedený parní lokomotivou z roku 1922
"Velký bejček", v Letohradě s přízviskem Líza. Letohrad - Lichkov Hanušovice a zpět.

27. Žamberský duatlon
23.9.2017
V zámeckém parku - pramen ()
Veřejný závod v duatlonu. Mistrovství České republiky pro všechny
kategorie a pro kategorii klubů. Prezentace v SVČ Animo: pátek 22.9. pro
všechny kategorie 17.00 – 18.00, sobota 23.9. žactvo 8.00 - 8.30 hlavní
závod 8.00 - 9.30. Rozprava v místě startu...

Sokolení 2017 v Kerharticích
23.9.2017
TJ Sokol Kerhartice (Ústí nad Orlicí - Kerhartice)
Zúčastněte se se svými ratolestmi tradičního Sokolení. Letos ve znamení
Týdne sportu za podpory ČOV a Evropské komise.

Ústecký autosalon Ekomobilita 2017
23.9.2017 9:00 - 23.9.2017 17:00
Střední škola automobilní - Domov mládeže (Ústí nad Orlicí)
Střední škola automobilní Ústí n. O. s podporou sponzorů zve na tradiční
Ústecký autosalon Ekomobilita 2017. Připraveny budou i atrakce a
soutěže pro děti i dospělé. Během dne proběhnou módní přehlídky
pracovního a volnočasového oblečení. Den zpestří...

Výstup na Výhlednu 2017
23.9.2017 14:00
Dlouhoňovice

Food festival
23.9.2017 14:00
Nový zámek Kostelec nad Orlicí - zámek, muzeum a galerie (Kostelec
nad Orlicí)
Druhý ročník gastronomického festivalu - sobotní odpoledne s jídlem,
hudbou a přáteli (i čtyřnohými).

Setkání s lidovkou aneb Harmonikáři pošesté v Rokytnici v Orlických
horách
23.9.2017 14:00
Kulturní dům Klub (Rokytnice v Orl.horách )

Josef Špaček - housle, Barocco sempre giovane
23.9.2017 17:00
Kostel sv. Prokopa (Přepychy)

31. výstava hub
22.9.2017 8:00 - 22.9.2017 17:00
23.9.2017 9:00 - 23.9.2017 17:00
24.9.2017 9:00 - 24.9.2017 16:00
Choceň - muzeum a zámek (Choceň)
Mykologický klub Choceň z. s. pořádá na zámku v Chocni 31. výstavu
hub. Výstava je doplněna o fotografie a poštovní známky s tématikou hub
celého světa. Součástí je také výstava kaktusů. V průběhu výstavy
odborný výklad k vystaveným exponátům, houbařská...

Česká krajina II
2.9.2017 10:00 - 2.9.2017 18:00
3.9.2017 13:00 - 3.9.2017 17:00
9.9.2017 13:00 - 9.9.2017 17:00
10.9.2017 13:00 - 10.9.2017 17:00
16.9.2017 13:00 - 16.9.2017 17:00
17.9.2017 13:00 - 17.9.2017 17:00
23.9.2017 13:00 - 23.9.2017 17:00
24.9.2017 13:00 - 24.9.2017 17:00
Sokolovna (Brandýs nad Orlicí)
Každý rok zajímavá jména, atraktivní díla, menší i větší formáty, opatrné i
odvážnější impulzy pro imaginaci návštěvníků. To je tradiční výstava,
kterou náš festival vždy v pátek zahajujeme. Dříve v kultovní "Galerii
Konzum", v posledních letech ve vstřícných...

Olga Šroubková - housle, Oliver Lakota - trubka, Jihoon Song varhany
24.9.2017 17:00
Kostel sv. Václava (Dobruška)

Zpívánky

22.9.2017 10:00 - 22.9.2017 10:30
6.10.2017 10:00 - 6.10.2017 10:30
Rodinné centrum Jablíčko (Jablonné nad Orlicí)
V rámci volné herny si mohou děti s rodiči zazpívat. Naučí se klasické
národní písničky, i za doprovodu kytary.

Zprávy a novinky
CzechTourism partnerství - EVENTY 2018
18.09.2017
O partnerskou spolupráci s agenturou CzechTourism se prostřednictvím
hodnotícího formuláře na rok 2018 mohou ucházet realizátoři kulturních,
sportovních, gastronomických a společenských eventů, které mají potenciál
zvýšit příjezdový nebo incomingový cestovní...

