
11-1 3 / 9 / 2020V roce 2016 dopomohl k uspořádání
prvního ročníku Litomyšlských dvorků
projekt Ozvěny festivalů České
inspirace, jehož cílem je oživit
památkové objekty, podpořit putování za živou kulturou,
ale také propagovat festivaly, města a zařízení, ve kterých
se konají.

První ročník byl ozvěnou Chebských
dvorků, jejichž dlouholetou tradicí
jsme se při organizování inspirovali.

www.chebske-dvorky.cz

Akci pořádá město Litomyšl

Za spolupráci děkujeme všem,
kteří se k akci zapojili!

Vstup na všechny akce je zdarma

program
dvorek Rodinného centra
Toulovcovo nám. 1163

dvorek Havran Steak Baru
Smetanovo nám. 126

dvorek “U Kuděje”
B. Němcové 177

dvorek Augustovy tiskárny
Šantovo nám. 182

dvorek Bowling Baru Peklo
Braunerovo nám. 204

dvorek Školamyšle
Boženy Němcové 150

Váchalova ulice

dvorek zámeckého 
pivovaru
Jiráskova 133

dvorek Restaurantu 
Underground
Smetanovo nám. 100

1ar(t)
Mariánská

2ar(t)
Mariánská

dvorek domu U Rytířů
Smetanovo nám. 110

dvorek Vinotéky a vinárny
U Mydláře Smetanovo nám. 47

radniční dvorek
Smetanovo nám. 50

Ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl,
Informačním centrem, Městskou knihovnou, Rodinným 
centrem a Základní školou Školamyšl.



sobota
12. 9.

neděle
13. 9.

pátek
11. 9.
10.00 – 20.00, radniční dvorek u knihovny
Výstava Jany Andrlíkové
Znáte ji z Litomyšlského salonu – výtvarnice, která představí své 
precizní koláže, pastely i olejomalby. 
Prodej vyřazených knih a Najdi přečti předej
Přijďte si vybrat a zakoupit knihu, čímž potěšíte nejen sebe, ale 
podpoříte tak i Městskou knihovnu. 
Záložková dílna pro malé a velké
Vyrobte si záložku na míru Vaší nejoblíbenější knize.

14.00 – 15.00, radniční dvorek u knihovny
Koncert kapely BACHADRING
S kytarou v rukou a folkem v srdci hrají už snad odjakživa. Však taky 
kam přijdou, tam rozdají písně i s úsměvem od cesty. Přijďte si 
zazpívat s nimi!

13.00 – 17.00, dvorek Školamyšle
Školamyšlí dvorek
Vlastnoručně připravené dobroty i výtvarná dílna od žáků a učitelů 

15.00, radniční dvorek u knihovny
Autorské čtení Jany Andrlíkové
Knihovna i letos otevře tajný šuplík místního literáta. Tentokrát 
uslyšíte něco z poezie pro dospělé ale najde se i něco pro děti.

16.00, dvorek Rodinného centra
Dvorková slavnost
Přijďte na přátelské, charitativní setkání s dílnou , ,Motýli v letu”. 
Výdělek bude věnován malému Vašíkovi, který trpí nevyléčitelnou 
nemocí motýlích křídel.

16.30, radniční dvorek u knihovny
Koncert kapely BACHADRING

16.30, dvorek Augustovy tiskárny
Ruda Hancvencl – Karmen
Není Carmen jako Karmen. Loutkohraní známého díla, jehož děj je 
přesunut ze španělské Sevilly počátku 19. století do současného 
Jablonce nad Nisou.

17.15, dvorek Augustovy tiskárny
Ruda Hancvencl – O zvířátkách
Letošní Rudova novinka! Veselý příběh z farmy zvířat, které ovšem 
hrozí válka s mloky a jedinou naději pro její odvrácení představují 
pejsek a kočička.

19.30, dvorek Vinotéky a vinárny U Mydláře
Jiří Čevela
Znáte kapelu Circus Problem? Pozvali jsme jejího frontmana! 
Těšit se můžete na jeho autorské písně s akordeonem, mísící 
prvky world-music, chanson, klezmer a folku.

20.45, dvorek „U Kuděje“
Neznámému bohu
Koncert janovské hudební alternative skupiny v prostorách 
dvorku domu, ve kterém pobýval Zdeněk Matěj Kuděj.

14.00, Váchalova ulice
Divadelní spolek Myšli: Pohádky Miloše Macourka
Dvojice pohádek O Kateřině a tlustém červeném svetru 
a O holčičce s náhradní hlavou sehraná skupinou 
litomyšlských dětí vedených lektorkou Anyou 
Kopeckou.

14.45, 1ar(t)
Výtvarná dílna: Kouzelný strom
Tvoření ve stínu stromu v zenové zahradě s Anyou 
a Kamilem Kopeckými.

15.30, Váchalova ulice
La Mimoza
Šansony, jazz i blues rozezní na závěr festivalu Váchalovu ulici 
v podání zpěvačky Veroniky Jílkové, pianisty Martina Buchty 
a kytaristy Boleslava Houdka.

*
*

www.litomysl.cz

v případě nepřízně počasí se akce koná Na Sklípku

Sledujte aktuální info na www.facebook.cz/litomyslskedvorky

Změna programu vyhrazena

18.00, dvorek zámeckého pivovaru
Lukáš Hejlík – LiStOVáNí – Co by můj syn měl vědět o světě
Úplně jiné autorské čtení, spíše stand-up  vystoupení Lukáše Hejlíka 
ke knize Fredrika Backmana (autor knihy Muž jménem Ove). 
 
19.30, dvorek Havran Steak Baru
Martina Trchová a Patrik Henel
Osobité jazz-blues-folk-latina-šansonové písně, ale i písně Zuzany 
Navarové uslyšíte v podání držitelů žánrové ceny Anděla z roku 
2016.

9.30 – 16.00, dvorek Bowling baru Peklo
NAJDI (na)SEBE v Pekle
Již tradiční bazar nejen oblečení a nejen pro ženy – muži mohou 
strávit čas na baru za poslechu hudby! 

10.00, dvorek „U Kuděje“
Exlibrisy Karla Demela
Výstava grafických prací významného českého grafika, malíře 
a ilustrátora.

15.00, podsíň a dvorek domu U Rytířů
Nikol a Valerie
Před galerií rozbalí své buskingové vystoupení saxofonistka Nikol 
Naňáková (BURYSAX) a kontaktní žonglérka Valerie Fafejtová, která 
představí své umění s akrylovou koulí. Dvorek galerie se otevře 
k nahlédnutí a vy můžete i odsud poslouchat hudbu rozléhající se 
pod klenbami podloubí.

16.00, dvorek Augustovy tiskárny
Veronique
Sólový projekt violoncellistky, textařky a zpěvačky Veroniky 
Hložkové založený na jejím výjimečném hlase a loopingu, díky 
kterému vytváří osobité křehké 
i velmi intenzivní písně.

17.00, dvorek Restaurantu Underground
Pishcoth a Vojtimír
Dvojice hudebníků, kteří se rozhodli vedle své kapely Echonaut 
vystupovat i v ulicích se svým buskingovým projektem o zpěvu, 
kytaře a bubnu se svými autorskými ale i světovými písněmi.

18.00, 2ar(t)
POEZIE 20XX
Literárně-hudební performance autorů z Litomyšle a okolí – Petry 
Beranové, Milana Gábrlíka, Pavla Mrověce a Jiřího Vodehnala 
s originálním kytarovým doprovodem Tomáše J. Holého.

info


