KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV
PROGRAM ÚNOR 2018
„MASOPUST A PŮST!“
TIPY NA ÚNOR:
MASOPUST A FILMOVÁ VÝSTAVA ANDĚL PÁNĚ 2

8., 15., 22.2.2018
RODINNÉ PÁTRÁNÍ PO KLÁŠTERNÍCH ZÁHADÁCH
Jaká tajemství a lidské osudy skrývají stovky let staré zdi českokrumlovských
klášterů? Staňte se detektivy a pátrejte společně s vašimi dětmi po klášterních
záhadách a objevte něco, čeho si běžný návštěvník ani nevšimne. Vaše hledání vás
zavede do zákoutí celého areálu, do sklepa i na půdu. Úspěšní badatelé mají šanci ve
slosování na konci měsíce získat rodinné vstupenky na Slavnosti pětilisté růže.
10.00–18.00 hod, v rámci akce navštívíte Interaktivní expozici lidských
dovedností a expozici Život a umění v klášteře minoritů
rodinné vstupné 400 Kč, možnost rezervace v Návštěvnickém centru
V uvedené termíny je rozšířena nabídka řemeslných dílen.

10.2.2018
MASOPUSTNÍ TVOŘENÍ MASEK A RYTMICKÝCH
NÁSTROJŮ
O masopustním úterý 13. 2. 2018 se bude konat již tradičně Masopustní průvod
městem, který pořádá ZUŠ Český Krumlov ve spolupráci se SUPŠ sv. Anežky České.
Letos se tradičního průvodu maškar můžete zúčastnit i vy a vaše děti! Buďte na
průvod dobře připraveni a přijďte si vyrobit nejrůznější maškarní masky inspirované
tématem „divadlo“. K tradičnímu masopustnímu průvodu samozřejmě patří hudba,
ruchy a rytmika, takže se můžete těšit i na výrobu nejrůznějších rytmických nástrojů.
10.00–18.00 hod, Velký sál a Seminární místnosti
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

MASOPUSTNÍ JARMARK A ŘEMESLA
NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE
Druhou únorovou sobotu se můžete v rámci klášterního programu opět těšit na
dobový trh k filmové výstavě Anděl Páně 2 doplněný o masopustní pochutiny a
hudbu, která neodmyslitelně patřila k jarmarkům! Součástí jarmarku bude v rámci
řemeslné soboty i otevření mnoha řemeslných dílen! Přijďte se naučit dovednostem
našich předků od hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky,
sklářky, mýdlařky či tiskařky pohlednic a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční
řemeslný výrobek. Kromě samotného tvoření lze zakoupit i další předměty, které
vyrobili naši klášterní řemeslníci.
10.00–18.00 hod, Klášterní dvůr, Řemeslná ulička a Velký sál
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platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

13.2.2018
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Masopustní úterý je každoročně spojeno s koledou žáků ZUŠ Český Krumlov,
studentů SUPŠ sv. Anežky České, muzikantů, výtvarníků a občanů města a nejinak
tomu bude i letos! Nenechte si ujít 12. ročník českokrumlovského masopustního
průvodu s novými maskami na téma „Divadlo bez opony“! Nezapomeňte, že
s maskami z klášterního tvoření se ho můžete zúčastnit i vy a vaše děti!
16.00 hod, Prostranství před kostelem sv. Víta
Trasa průvodu: Kostelní ulice – Horní ulice – Náměstí Svornosti – Široká ulice –
Dlouhá ulice – Lazebnický most – Latrán – Kláštery Český Krumlov a zpět
Pořadatel: Základní umělecká škola Český Krumlov

23.,24.,25.2.2018
PŘÁSTKY U KLARISEK
Zima ještě nekončí a proto vás srdečně zveme do tepla ke kachlovým kamnům na
přástky u klarisek. Kromě tradičních ukázek zpracování vlny, předení, tkaní či plstění
se můžete těšit i na možnost výroby vlastního výrobku. Vedle přípravy plstěného
mýdla se můžete těšit na plstěné šperky, brože, čelenky a mnoho dalšího. V rámci
náročnějších workshopů si můžete odnést vlastnoručně vyrobený plstěný klobouk,
tašku či pohodlné domácí bačkory.
10.00–18.00 hod, Velký sál a Seminární místnosti
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

24.2.2018
POSTNÍ JARMARK A ŘEMESLA
NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE
Poslední únorovou sobotu se můžete v rámci klášterního programu těšit na dobový trh
k filmové výstavě Anděl Páně 2 doplněný tentokrát o slané i sladké pochutiny tradiční
pro období čtyřiceti denního půstu. Že bez masa to nejde? Tak přijďte a ochutnejte.
Součástí jarmarku bude i tentokrát otevření mnoha řemeslných dílen! Přijďte se naučit
dovednostem našich předků od hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky,
valchářky či sklářky a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek.
Kromě samotného tvoření lze zakoupit i další předměty, které vyrobili naši klášterní
řemeslníci.
10.00–18.00 hod, Klášterní dvůr, Řemeslná ulička
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
ŽIVOT A UMĚNÍ V KRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERECH
Expoziční okruh pro milovníky historie a kulturních zážitků nabízí prohlídku
zachráněných uměleckých děl i jedinečně dochovanou středověkou architekturu
klášterního ambitu, unikátní nástěnnou malířskou výzdobu kaple sv. Wolfganga

	
  

2	
  

i nádheru umělecko-řemeslné výzdoby a mobiliáře klášterního kostela.
Otevřeno denně, pá–so: 10.00–18.00 hod, ne–čt: 10.00–17.00 hod

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE LIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ
Nenechte se zmást pojmem „klášter“. O tom, že v sídle řeholníků a řeholnic rozhodně
není a ani dříve nebyla nuda, se můžete „na vlastní oči a ruce“ přesvědčit v druhém
návštěvnickém okruhu v prostorách bývalého konventu klarisek, a to doslova od sklepa
až po půdu. Součástí expozice je od 28. října 2017 do 31. března 2018 filmová výstava
Anděl Páně 2.
Vhodné pro rodiny s dětmi.
Otevřeno denně, po–ne: 10.00–18.00 hod

VÝSTAVY
FILMOVÁ VÝSTAVA ANDĚL PÁNĚ 2
Cyklus filmových výstav ve spolupráci s Barrandov Studio a.s.
Filmová výstava poodkryje zákulisí příprav i samotného natáčení. Můžete se těšit na
návrhy nejrůznějších scénických řešení, originální kostýmy včetně výtvarných skic,
velkoformátové fotografie i kulisy a autentické rekvizity z filmu.
Otevřeno denně, po–ne: 10.00–18.00 hod

JIŘÍ HAVLÍK
PRŮVAN KRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERŮ
Výstava černobílých fotografií českokrumlovského výtvarníka Jiřího Havlíka mapující
více než dvacetileté období, kdy autor žil a tvořil přímo v krumlovských klášterech. Jiří
Havlík je svými díly nejenom fotografickými zastoupen v mnoha soukromých sbírkách
doma i v zahraničí. Za svou fotografickou tvorbu obdržel několik cen a odborných
uznání.
Ambit bývalého kláštera klarisek (vstup z Nádvoří klarisek)
Otevřeno denně, po–ne: 10.00–18.00 hod, vstup zdarma

ŘEMESLNÉ DÍLNY
Každý den v týdnu je možné si vyzkoušet některé z řemesel a pod vedením řemeslníka
si vyrobit vybraný řemeslný výrobek.
Otevřeno denně, po–ne: 10.00–18.00 hod
Řemeslná ulička u Klášterního dvora, omezená kapacita dílen,
aktuální denní nabídka dílen na www.klasteryck.cz
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

ODDYCHOVÉ CENTRUM „U KLARISEK“
Přijďte ochutnat sladké dobroty připravené podle receptů z klášterní kuchařky v klidném
a příjemném historickém prostředí bývalého hospodářského dvora kláštera klarisek.
Otevřeno út–ne: 11.00–18.00 hod 	
  
Změna programu vyhrazena.
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