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Kalendář akcí
Vložit akci do kalendáře

Úplňkový koncert / Vojta Violinist
22.12.2018 od 20:00 | 2hod

Magická fúze hudebních nástrojů ze tří kontinentů

VÁNOCE A SPOL.
22.12.2018 od 13:30 | 2hod

Česky. Francie, 2017, 92 min. Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě
teď stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá jen pár dní. Santa musí...

MARY POPPINS SE VRACÍ
22.12.2018 od 15:30 | 2hod

Česky. USA, 2018. Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně
(v období, ve kterém se odehrávají i původní knihy) a předlohou mu...

BUMBLEBEE
22.12.2018 od 17:30 | 2hod

Česky. USA, 2018. Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu,
kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale...

BUMBLEBEE
22.12.2018 od 19:30 | 2hod

Česky. USA, 2018. Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu,
kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale...

VE SPÁRECH ĎÁBLA
22.12.2018 od 21:30 | 2hod

MP +15. Česky. USA, 2018, 89 min.. Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole
a vyžádá si život mladé ženy. O několik měsíců později má Megan...

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...

Výstava Anna Zemánková - Radostné poselství do neznáma
1.71km od centra | Mírové náměstí 24/16, Litoměřice

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

