březen 2019
8. 3. – 5. 4. 2019, po – pá, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00

VÝSTAVA

Zámecká galerie

Fotografie „Tak trochu jinak“
Lubomír Čížek
Vernisáž 8. března 2019 v 17.00 hodin

Vstupné – dobrovolné

KPH

V úterý 19. března v 19 hodin

Koncertní sál

Klarinet a harfa
Anna Paulová a Hedvika Mousa Bacha
Vstupné 120 Kč, členové KPH 100 Kč. Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% z ceny vstupenky. Žáci a učitelé ZUŠ vstup zdarma.

DIVADLO
KD Jesenec

Ve středu 27. března 2019 v 19.00 hodin

Zamilovaný sukničkář
Předprodej: TIC Konice (zámek) tel. 582 334 987

Komedii Michaela Parkera uvádí divadelní společnost Háta
V sobotu 30. března od 10.00 do 14.00 hodin

AKCE

Zámecký park a zámek Konice

UDÁLOST JARA 2019 – OBR V KONICI
Vážená veřejnosti Muzeum kočárů slavnostně zahajuje turistickou sezonu 30. března 2019 historickým cestovním kočárem po
pamětihodných místech Olomouckého kraje. Slavnostní příjezd cestovního kočáru do města Konice je v 11.00 hodin k zámeckému parku, kde proběhne doprovodný program. SDH Konice připraví občerstvení pro všechny návštěvníky a družinu. Turistické
informační centrum a Muzeum řemesel Konicka (po odjetí kočáru ve 12.00 hodin) nabízí mimořádnou prohlídku zámku, nebo
expozic řemesel, mimo turistickou sezónu za zvýhodněné vstupné. Do města zavítá cestovní kočár vezoucí urozenou společnost
v čele s váženým cechmistrem kočárnickým a doprovodem jedenácti účinkujících. Spatříte postavy dávné historie, lokaje a
podkoní, muzikanty, templářského mnicha, medvědáře s medvědem a jízdní hlídku 1. Hulánského regimentu pro ochranu všech
cestujících. Kočár plný osob a zavazadel přiváží také dárky, které na místě zastavení budou rozdávány dětem. Nenechte si ujet
tento cestovní kočár a s ním kouzlo dávné doby.

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí - středa – pátek

V 1. patře konického zámku

9.00 - 11.00 a 11.30 - 16.00

Akce pořádané knihovnou pro aktuální měsíc (program pro ZŠ a MŠ) najdete na: www.konicka.knihovna.cz

ZÁMEK
Prohlídková trasa do 31. 5. 2019 pouze po tel. domluvě - zajišťuje TIC, po – pá, 9.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00 hodin.
Po dobu prohlídky může být TIC Konice uzavřeno. Vstupenky zakoupíte v TIC. Doba trvání prohlídky je 45 minut.

Další informace na tel. 739333721, 602934905, nebo na www.mekskonice.cz

