
 

LISTOPADOVÉ AKCE NA MALTĚ 
 

MALTA INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL 2. - 5. 11. 2017 

Letošní 23. ročník MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU PĚVECKÝCH SBORŮ, se 

bude konat na Maltě ve dnech od 2. do 5. listopadu 2017.  

Od prvního uvedení se festivalu zúčastnilo již 220 pěveckých sborů  

z celého světa. Historie festivalu sahá do roku 1988 a festival se tak stal 

hlavním pilířem maltského hudebního kalendáře. Očekává se, 

 že tento rok se zúčastní více než 20 sborů z mnoha zemí, jako jsou 

Belgie, Česká republika, Německo, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, 

Rumunsko, Španělsko a Spojené království.  

 

FOUR CELLISTS OF VIENNA PHILHARMONIA 4. 11. 2017 

Překrásná hudba zazní 4. listopadu v Národním archeologickém 

muzeu na Maltě, kdy se představí čtyři violončelisté z Vídeňské 

filharmonie. Zazní známé skladby Mozarta, Offenbacha, Correliho  

a Schuberta. Vstup na akci je 25 euro. Akce začíná ve 20:00. 

 

ŽIVOT V MDINĚ 5. 11. 2017 

Společnost Compagnia San Michele s podporou úřadu Malta Tourism 

Authority Vás zve na bezplatnou interaktivní prohlídku, během níž 

 se můžete setkat s lidmi reprezentující období 15. století v ulicích 

Mdiny. Prohlídka trvá 45 minut od 10:00 hodin na náměstí St. Publius 

těsně za hlavní bránou Mdiny. V případě nepříznivého počasí může být 

prohlídka odložena. 



THE MALTA BOOK FESTIVAL 2017 8. – 12. 11. 2017 

Festival Malé knihy se uskuteční ve Středomořském konferenčním 

centru (MCC) ve Vallettě od 8. do 12. listopadu a bude otevřen 

veřejnosti ráno i večer, včetně celého dne v sobotu a neděli. Cílem 

festivalu je propagovat čtení a gramotnost, propagovat knihy jako 

prostředek učení a zábavy a také zapojit veřejnost do inteligentní 

diskuse se spisovateli a odborníky v různých oblastech studia 

 a akademických zájmů.  

 

MFCC WEDDINGS AND EVENTS EXHIBITION  9.-12.11.2017 

Výstava MFCC Weddings and Events je každoroční akce, která spojuje 

všechny služby a produkty spojené s organizací svatebního obřadu. 

Naleznete zde svatební šaty, kavárny, půjčovny aut, cestovní kanceláře 

specializující se na svatby, klenotníky a další služby, které jsou nutné 

 k tomu, aby byl svatební den výjimečný. 

 

ŻIGUŻAJG  10. – 19. 11. 2017 

Tento každoroční umělecký festival je určen pro děti a mládež. 

Festival se opět koná ve Vallettě a Gozu, kde je naplánováno přes  

150 představení a workshopů. Akci každým rokem navštíví téměř 

13 000 návštěvníků.  

 

CHANGING OF THE GUARDS 24. 11. 2017 

Výměna stráží se koná každý pátek v měsíci na náměstí 

 sv. Jiří ve Vallettě. Přehlídka začne v 10:30 a očekávaný konec 

 je plánován na 11:30. Nenechte si ujít tento jedinečný ceremoniál 

přehlídky stráže ve Vallettě. 

KONTAKT 

Maltská centrála cestovního ruchu  

Spálená 51  

110 00 Praha 1  

www.facebook.com/novinkyomalte 

www.malta-info.cz 

 


