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Kalendář oslav

Rok 2019 se v Litoměřicích ponese ve znamení oslav 800. výročí založení města.
Připraven je pestrý program na celý rok, včetně kolekce upomínkových předmětů.

Říjen
2. – 4. 10. TECHDAYS
Výstaviště Zahrada Čech
akce zaměřené na podporu technického vzdělávání
Pořádá: Okresní hospodářská komora
www.zahradacech.cz

6. 10. Krajská výstava psů
Výstaviště Zahrada Čech
oblíbená atraktivní přehlídka našich domácích mazlíčků
Pořádá: NORD BOHEMIA CANIS
www.zahradacech.cz

11.10. Den otevřených dveří v Hospici sv. Štěpána
Hospic Sv. Štěpána
Kulturní odpoledne s doprovodným programem zaměřené na mezigenerační setkávání.
Prezentace aktivit a služeb v péči o nemocné seniory v domácím prostředí.
Pořádá: Hospic sv. Štěpána, z.s.
https://www.hospiclitomerice.cz/aktuality/page/akce-hospice

11. – 19.10. Benefiční divadelní festival
Divadlo K.H.Máchy
10. ročník pestré škály divadelních představení, program nabitý doprovodnými akcemi pro
všechny věkové skupiny. Výtěžek bude věnován na financování aktivit pro děti v náhradních
rodinách.
Pořádá: Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
https://www.cpnrp.cz/o-nas/spolupracujici-organizace/divadelni-benefice/

17.10. Duncan tančí
Kulturní a konferenční centrum
Jedinečné taneční představení složené z 12 – 15 jednotlivých choreografií studentů různých
ročníků pražské taneční konzervatoře Duncan centre
Pořádá: Kinoklub Ostrov, z.s.
https://kinoostrov.cz/category/akce/

18.10. Salon fotografie
Pořádá Fotoklub Porta Litoměřice s přáteli. Mírové náměstí. 9-17 hodin

19. – 20. 10. GASTRO FOOD FEST
Výstaviště Zahrada Čech
Dva dny vysoké gastronomie, delikátních chutí i vůní a důmyslně sladěných pokrmů
Pořádá: Zahrada Čech, s.r.o.
www.zahradacech.cz

Listopad

souHRA
tělocvična školy v Šaldově ulici
Interaktivní představení pro děti i dospělé, kdy diváci spolu s tvůrci vytváří společný zážitek
prostřednictvím komunikace s spolupráce ve sdíleném prostoru
Pořádá: Kinoklub Ostrov, z.s.
https://kinoostrov.cz/category/akce/

Prosinec

5.12. - 8.3.2020 Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna.
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
V roce 2019 uplyne 260 let od jmenování hraběte Emanuela Arnošta z Valdštejna

litoměřickým biskupem a současně 230 let od jeho smrti. Tato dvě kulatá výročí jsou
podnětem k výstavnímu a badatelskému projektu, připravovanému ve spolupráci s
Biskupstvím litoměřickým, Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy za účasti
dalších institucí.
https://galerie-ltm.cz/

7.12. Kupředu vzad!
Hospoda U Letního kina
Podtitul akce „Vzpomínka na dobu nuceného nadšení, strachu, šedi a apatie“ vystihuje její
zaměření. Formou dobových filmů, přednášek historiků, vzpomínek pamětníků doplněných
koncertními a divadelními představeními chceme, aby se nezapomnělo na nedávnou
minulost plnou bezpráví a nesvobody. Zároveň touto akcí chceme upozorňovat na problémy,
které svobodu a demokracii ohrožují v současnosti. Pořádá: Michal Hanzl
https://www.modryznebe.cz/

13. – 22. 12. Vánoční trhy se Zahradou Čech
Mírové náměstí
Přijďte načerpat vánoční atmosféru plnou koled, pohádek pro děti, soutěží, her nebo
koncertů
Pořádá: Zahrada Čech, s.r.o.
www.zahradacech.cz

14.12. Festival umění Litoměřice – 800 let Litoměřic, města opery a symfonických
orchestrů
Jezuitský kostel
Vánoční koncert (Pěvecký sbor Úštěk a Česko-německý orchestr) - vánoční hudba z celého
světa a Česká mše vánoční od J. J. Ryby.
Pořádá: Hudební společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha

23.12. Živý betlém
Dómské náměstí
Tradiční Betlémský průvod z Mírového náměstí, který je zakončen divadelním vystoupením
na Dómské náměstí. Zde je zároveň možnost vzít si domů od skautů Betlémské světlo.
Pořádá: Hospic Sv. Štěpána, z.s.
https://www.hospiclitomerice.cz/podporte-nas/beneficni-aktivity/page/zivy-betlem

26.12. Vánoční koncert sboru Cantica Bohemica

Kostel Všech Svatých na Mírovém náměstí
Tradiční vánoční samostatný koncert. Jako účinkující hosté vystoupí litoměřičtí umělci –
doprovod sboru, instrumentalisté, sólový zpěv.
Pořádá: Ženský komorní sbor Cantica Bohemica z.s.
http://www.canticabohemica.cz/aktualne.php
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