
Pátek 21. července
Tylovo divadlo od 19:30 hodin
Účinkuje Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou

Nejslavnější, rafi novaná, místy až hororově laděná detektivka A. Christie. 
Na pustém ostrově se na pozvání manželů Namyových potkává deset 
cizích lidí. Brzy se 
ukáže, že se hostitelé 
nedostavili. U večeře 
se všichni dozvídají 
děsivou pravdu o tom, 
proč tam byli pozváni. 
A začnou se dít věci...

Sobota 22. července
Kostel sv. Mikuláše z Bari od 19:30 hodin
Účinkuje České fi lharmonické kvarteto

Koncert Českého fi lharmonického 
kvarteta, na němž uslyšíte skladby 
L. Janáčka, J. Krčka, L. van Beethovena 
a D. Šostakoviče. Kvarteto vzniklo v roce 
2000 z iniciativy členů České fi lharmonie. 

Neděle 23. července
Tylovo divadlo od 16:00 hodin
Účinkuje Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou 

Lomnicčí ochotníci si připravili pro nejmenší diváky klasickou pohádku 
na motivy bratří Grimmů, kterou světově proslavil animovaný fi lm Walta 
Disneyho. Zlá královna se 
touží stát nekrásnější by-
tostí na celém světě a je 
ochotna pro svou krásu 
dokonce i zabít. Ale dob-
ro nakonec zvítězí.

Neděle 23. července
Zámecké sklepení od 20:00 hodin
Účinkuje Scott Joplin‘s Ragtime String Quartet 

Víte, co je „Ragtime“ a chcete si jej poslechnout? Máte rádi whisky, golf, 
němý fi lm a plavbu na parníku? Pak je tu pro vás klasické smyčcové kvar-
teto, jehož repertoár ale 
netvoří hudba Haydnova 
či Beethovenova, nýbrž 
ta, při níž se potápěl Ti-
tanic či ilegálně pálila 
whisky.

Neděle 23. července
Městské muzeum a galerie od 10:00 hodin
Vernisáž

Výtvarník K. Franta je znám jako ilustrátor dětských knih a časopisů. Jeho 
kresby oceněné organizací UNICEF cenou Grand Prix lze najít ve více než 
dvou stech knihách pro děti. 
Věnuje se též malbě, hlav-
ním námětem jeho obrazů je 
hudba. Je také autorem řady 
poštovních známek.

Pondělí 24. července
Kulturní dílna J. Krčka, Rváčov – Černá od 19:30 h.
Účinkují Libor Janeček - kytara, Maria Mikhajlová - fl étna 

Letní koncert, při němž uslyšíte díla světových autorů od baroka po sou-
časnost v podání kytary a fl étny.

Vstupné: 90,- a 70,- Kč DETEKTIVKA

VÝSTAVA

Vstupné: 100,- Kč KONCERT

Vstupné: 50,- Kč POHÁDKA PRO DĚTI

Vstupné: 100,- Kč KONCERT Vstupné: 80,- Kč KONCERT

A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN HISTORICKÁ A SOUČASNÁ HUDBA
ČESKÝCH I SVĚTOVÝCH AUTORŮ

KAREL FRANTA – obrazy, kresby, ilustrace SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

HUDBA Z HORNÍ PALUBY TITANICU LETNÍ KONCERT



Čtvrtek 27. července
Zámek od 19:30 hodin 
Účinkují Hana Maciuchová a Alfréd Strejček, Jaroslav Krček - varhany

Alfred Strejček patří mezi stálé hosty festivalu. Letos představí spolu 
s Hanou Maciuchovou a Jaro-
slavem Krčkem v premiéře li-
terárně hudební kompozici ze 
Sonetů W. Shakespeara v pře-
kladu M. Hilského. Nepůjde 
o klasickou interpretaci, ale 
i o zamyšlení nad nimi a 
o jejich osobité hudební zpra-
cování.

Sobota 29. července
Tylovo divadlo od 19:30 hodin

Cimbálová muzika České fi lharmonie nepatří mezi klasické cimbálové sou-
bory. Při výběru repertoáru 
těží z různých hudebních 
zdrojů. Hraje barokní hud-
bu, moravský, slovenský, 
český, židovský i cikánský 
folklor. Zajímavostí jsou 
skladby autorů vážné 
hudby v aranžích šitých na 
míru souboru.

Změna programu vyhrazena! Předprodej vstupenek od 12. června 2017 v Kulturním a informačním středisku 
(telefon: 481 673 107).  Předprodej vstupenek do Tylova divadla také na www.lomnicenadpopelkou.cz/rezervace 
a vždy jednu hodinu před každým pořadem. K návštěvě festivalu zve Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou.

www.lomnicenadpopelkou.cz            www.dstlomnice.wz.cz

Vstupné: 100,- Kč KOMPONOVANÝ VEČER

Vstupné: 90,- a 70,- Kč KONCERT

WILLIAM SHAKESPEARE - SONETY

CIMBÁLOVÁ MUZIKA ČESKÉ FILHARMONIE 
HRAJE Z LISZTU I Z PAMĚTI

Úterý 25. července
Tylovo divadlo od 19:30 hodin 
Účinkuje divadelní spolek Sem-tam-for 

Pánové, pocítili jste, co to je být šťastně ženat a zároveň být přitahován 
vzrušující ženou, která je vdaná? Když je tato žena zároveň ženou vašeho 
nejlepšího přítele a k tomu ještě nejlepší přítelkyní vaší ženy, a vy vaši ženu 
opravdu milujete, ocitáme se rázem v zapeklité situaci....

Středa 26. července
Tylovo divadlo od 19:30 hodin 
Účinkuje Eva Urbanová, klavírní doprovod David Švec

Sopranistka Eva Urbanová patří k největším českým operním hvězdám. 
K jejím nejvýznamnějším vyznamenáním patří dvě Ceny Thálie za Kostel-
ničku v Janáčkově Její pastorkyni či americká cena Grammy za nahrávku 
Celeste Aida: Famous Opera Arias

Pátek 28. července
Tylovo divadlo od 19:30 hodin 
Účinkuje Ivan Ženatý, klavírní doprovod Stanislav Bogunia 

Odborná kritika, posluchači i hudební kolegové označují lomnického rodá-
ka Ivana Ženatého za nejvýznamnějšího českého 
houslistu současnosti. Opakovaně hostuje se slav-
nými mezinárodními tělesy, ale i předními českými 
orchestry. Velkou pozornost vzbuzují také jeho só-
lové a komorní projekty. 

Vstupné: 90,- a 70,- Kč KOMEDIE Vstupné: 150,- Kč KONCERT

Vstupné: 100,- Kč KONCERT

ZÁMĚNA OPERNÍ RECITÁL EVY URBANOVÉ

RECITÁL IVANA ŽENATÉHO

Neděle 30. července
Kostel Proměnění Páně na Táboře od 15:30 hodin
Účinkuje Soubor Societas Incognitorum, um. vedoucí: Eduard Tomaštík

Brněnský vokální kvintet, který se zabývá téměř převážně interpretací hud-
by 16. a 17. století. Objevuje autory, 
jejichž život a tvorba úzce souvisí 
s českým a moravským regionem, 
avšak kteří zůstali dnešní veřejnosti 
utajeni. Tato činnost je pro soubor 
charakteristická a ceněná v odbor-
ných kruzích.

Vstupné: DOBROVOLNÉ KONCERT

CHRÁMOVÁ HUDBA STARÝCH MISTRŮ


