KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV
PROGRAM BŘEZEN 2018
„DO KLÁŠTERA VLEZEM!“
TIPY NA BŘEZEN:
VELIKONOCE A FILMOVÁ VÝSTAVA ANDĚL PÁNĚ 2

3.3.2018
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY FILMOVOU
VÝSTAVOU ANDĚL PÁNĚ 2 S PRACOVNÍKY
REKVIZITNÍ VÝPRAVY
Jak se připravují filmy z pohledu rekvizitní výpravy a filmové stavby? Nenechte si
ujít možnost komentovaných prohlídek filmovou výstavou Anděl Páně 2 se
zajímavými lidmi z filmové praxe.
11.00 a 14.00 hod, Velký sál a filmová výstava
kapacita 25 osob, 170 Kč, možnost rezervace v Návštěvnickém centru

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST:
IVO JANOUŠEK: EPITAF VILÉMA Z ROŽMBERKA
Okázalé renesanční mauzoleum Viléma z Rožmberka bylo vyzývavou dominantou
presbytáře českokrumlovského kostela sv. Víta. Jak vypadalo? Proč ve své době
vzbudilo velký obdiv středoevropské aristokracie? Čím si vysloužilo kritiku jezuitů,
že po dvousetleté snaze zapříčinili jeho zkázu? S tím vším včetně částečné
rekonstrukce tohoto nedochovaného architektonicko-sochařského díla máte možnost
se seznámit v rámci přednášky shrnující několikaletý badatelský výzkum autora.
18.00 hod, Velký sál
vstup zdarma, možnost rezervace v Návštěvnickém centru
Kláštery Český Krumlov ve spolupráci se Sdružením průvodců Český Krumlov

4.3.2018
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY FILMOVOU
VÝSTAVOU ANDĚL PÁNĚ 2 S AUTORKOU VÝSTAVY
VĚROU KRÁTKOU
Úspěšná filmová výstava se dostává do svého posledního měsíce. Nejenom o tom, jak
se připravují filmové výstavy, ale i o dalších zajímavostech z prostředí přípravy a
realizace nejen českých filmů máte šanci se dozvědět při prohlídce filmové výstavy
v doprovodu její autorky Věry Krátké!
11.00 a 14.00 hod, Velký sál a filmová výstava
kapacita 25 osob, 170 Kč, možnost rezervace v Návštěvnickém centru
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12.–16.3.2018
TIP NA JARNÍ PRÁZDNINY:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KLÁŠTERNÍ DOBRODRUZI
Klášterní dobrodruzi objevují, hrají si, tvoří i pátrají! Stanou se archeology, hledači
pokladů, řemeslníky, botaniky i fotografy! Vaše děti se s námi o jarních prázdninách
určitě nudit nebudou, a navíc se dozví i mnoho zajímavého z historie i další oborů
lidských činností.
denně 8.00 – 16.00 hod, pro děti ve věku 6–10 let
1500 Kč/celý týden, 370 Kč/jednotlivý den, v ceně je zahrnut materiál a oběd
Přihlášky a podrobnější informace: Mgr. Irena Vacková (muzejní pedagožka)
Kontakt: tel.: 725554683, email: vackova.i@divadlock.cz
Tábor se koná v případě dostatečného počtu přihlášených.

17.3.2018
TRH K FILMOVÉ VÝSTAVĚ ANDĚL PÁNĚ 2
A ŘEMESLA NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE
Dobový trh jako z pohádky i otevřené řemeslné dílny jsou opět tady! Získejte
dovednosti hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky, sklářky,
mýdlařky či tiskařky pohlednic a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční
řemeslný výrobek. Klášterní řemeslníci mají pro vás k zakoupení připravené i
výrobky ze svých dílen.
10.00–18.00 hod, Klášterní dvůr, Řemeslná ulička a Velký sál
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

23.3.2018
NOC S ANDERSENEM
Milujete knížky a příběhy? Nebo vám naopak čtení nic neříká? Objevte fascinující
svět vzniku knih a knihtisku uprostřed starobylého kláštera. Seznamte se vy i vaše
děti s příběhy knih, které změnily svět. Přijďte si vyrobit vlastní výtisk, iluminovat
iniciálu, zúčastnit se literárního kvízu či dozvědět se, zda může stát jedna kniha
milion?
18.00–21.00 hod (poslední vstup ve 20.40 hod), Interaktivní expozice lidských
dovedností a řemeslné dílny, vstup zdarma, možnost výroby za Klášterní mince
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

VELKÝ PÁTEK 30.3.2018
DOBRODRUŽNÉ HLEDÁNÍ POKLADŮ
Na Velký pátek se opět otevírají poklady! Zveme všechny šikovné a zvídavé děti,
které mají rády tajemství, záhady a dobrodružství na již třetí ročník hledání
klášterního pokladu!
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 hod
kapacita skupina 10 dětí, 100 Kč/dítě (možný doprovod 1 dospělého)
možnost rezervace v Návštěvnickém centru
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NOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BÝVALÉHO
KLÁŠTERA MINORITŮ
Přijďte si vychutnat neopakovatelnou atmosféru klášterní architektury za svitu svíček!
začátky prohlídek: 18.00, 20.00, 22.00 hod
kapacita 25 osob, 150 Kč/osoba, možnost rezervace v Návštěvnickém centru

NOČNÍ BDĚNÍ U BOŽÍHO HROBU S ČESTNOU STRÁŽÍ
SCHWARZENBERSKÉ GRANÁTNICKÉ GARDY
Nenechte si ujít unikátní krumlovskou tradici a přijďte rozjímat k zinscenovanému
hrobu Ježíše Krista, jehož noční čestnou stráž zajistí schwarzenberští granátníci.
18.00–24.00 hod, klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie
neomezená kapacita, vstup zdarma

BÍLÁ SOBOTA 31.3.2018
VELIKONOČNÍ JARMARK A ŘEMESLA NA
KLÁŠTERNÍM DVOŘE
O bílé sobotě se můžete v rámci velikonočního programu opět těšit na dobový trh
i otevřené řemeslné dílny! Získejte dovednosti hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře,
kováře, pekařky, valchářky, sklářky, mýdlařky či tiskařky pohlednic a vytvořte si
společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Klášterní řemeslníci mají pro vás
k zakoupení připravené i výrobky ze svých dílen.
10.00–18.00 hod, Klášterní dvůr, Řemeslná ulička a Seminární místnosti
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ PRO MALÉ I VELKÉ
Nenechte si ujít tradiční velikonoční tvoření pro děti všeho věku!
10.00–16.00 hod, Seminární místnosti
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

DERNISÁŽ FILMOVÉ VÝSTAVY ANDĚL PÁNĚ 2
Úspěšná výstava k filmové pohádce Anděl Páně 2 opouští po pěti měsících město
Český Krumlov! Přijďte se o Bílé sobotě symbolicky rozloučit s andělem Petronelem
a čertem Uriášem!
17.00 hod, Velký sál
omezená kapacita, vstup zdarma, možnost rezervace v Návštěvnickém centru

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 1.4.2018
VELIKONOČNÍ SLAVNOST NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE
Jitřenka, pletení pomlázek, barvení vajíček a mnoho dalšího na Klášterním dvoře!
Přijďte se pobavit za poslechu folklórní hudby a tance!
14.00–16.00 hod, Klášterní dvůr
platidlo Klášterní žetony, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

	
  

3	
  

1.–2.4.2018
POSLEDNÍ MOŽNOST NAVŠTĚVY FILMOVÉ
VÝSTAVY ANDĚL PÁNĚ 2!
Nestihli jste filmovou výstavu Anděl Páně 2? Nezoufejte! Máme pro vás velikonoční
překvapení! Na Boží hod velikonoční a o Velikonočním pondělí bude výstava ještě
naposledy otevřena pro veřejnost.
10.00–18.00 hod, otevřeno v rámci Interaktivní expozice lidských dovedností

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
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 2. dubna 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,
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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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