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Kalendář akcí
MADLENKA A SKŘÍTKOVÉ
09.12.2018 od 10:00 | 3hod

Loutková pohádka pro nejmenší.Sváťovo dividlo

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
09.12.2018 od 15:30 | 3hod

ČeskyČesko, 2018, 60 minBlíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak.
Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu....

ČERTÍ BRKO
09.12.2018 od 13:30 | 3hod

ČeskyČesko / Slovensko, 2018, 99 minPříběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce
Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo...

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
09.12.2018 od 17:30 | 3hod

ČeskyČesko, 2018, 90 minPříběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila
vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v...

Taneční odpoledne
09.12.2018 od 15:00 | 3hod

Hradní sálTaneční odpoledne Dovolujeme si Vám tentokrát nabídnout dvojitou porci zábavy.
Vystoupí zpěvák Vladimír Walda Nerušil, nejslavnější dvojník Waldemara...

SMRTELNÉ STROJE
09.12.2018 od 19:30 | 3hod

ČeskyNový Zéland / USA, 2018Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace
přizpůsobila novému životu. Gigantická pojízdná města se toulají světem...

Výstava ECCE HOMO - Jiří Brodský - obrazy, kresby a objekty - kopie
0.03km od centra | Jezuitská 241/12a, Litoměřice

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích nově otevírá Galerii Gotické dvojče
(bývalá Galerie Ve dvoře, Litoměřice) na adrese Jezuitská 241/12a...

Boží muka v krajině
0.03km od centra | Oblastní muzeum v Litoměřicích. Mírové náměstí 171/40, Litoměřice

Podnětem pro vznik této výstavy se stal nález torza renesančních božích muk v Zahořanech
a jeho následné restaurování akademickým sochařem Liborem Pisklákem. Na...

Sklo ve službách politiky (Výstava)
0.03km od centra | Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 171/40, Litoměřice

Od 25. října 2018 zve Oblastní muzeum v Litoměřicích na novou výstavu Sklo ve službách
politiky. Jak název napovídá, k vidění budou především artefakty ze skla,...
Celkem 9 položek

