Program Klášterů Český Krumlov na léto 2019
Milí přátelé,
srdečně Vás zveme k trávení horkých letních dní v naší malé oáze klidu. Na prázdninové měsíce
jsme pro ty menší i ty větší nachystali zábavu v zahradách, expozicích i na dvoře.
Letní prázdniny jsme zahájili premiérou rodinné hry Za klášterní zdí. Při hře si vyzkoušíte, jaké to
tenkrát ve středověku bylo: jak se žilo šlechticům, mnichům nebo jeptiškám. Budete pátrat po
zakládací listině kláštera, hrát hry, kterými se tenkrát obyvatelé kláštera bavili, zkoušet dobové
oblečení nebo třeba míchat léčivý čajík. Celá rodina bude muset společně hledat a bádat, aby za
vyluštěnou tajenku děti dostaly malý dáreček. Hra trvá až do konce listopadu a vstup není třeba
rezervovat.
Klášterní zahrady jsou letos rozšířeny o různé herní a naučné prvky. V červnu byl nainstalován
hmyzí hotel, můžete si prohlédnout popsané léčivé a barvířské rostliny a na začátku července
přibyly například ruské kuželky. V zahradním altánu máte možnost po celé prázdniny navštívit
volně přístupnou výstavu Camino na kolečkách, která v obrazech ukazuje, jak se putuje do
Santiaga de Compostela na invalidním vozíku.
Naše malé letní kino pod hvězdami promítne díky partnerství s Kooperativou v červenci a srpnu
zcela zdarma české filmové klasiky. V prázdninové čtvrtky se můžete těšit např. na filmy Hoří, má
panenko, Adéla ještě nevečeřela, Limonádový Joe, Kulový blesk a mnoho dalších. Ve spolupráci
s českokrumlovským Jedním Světem pak o útercích promítneme zajímavé dokumenty, např.
Piráti ze Salé, Rebelská střední v Berlíně nebo Papež František. Aktivní program na čerstvém
vzduchu zajistí série fyzioterapeutických cvičení určená pro rodiče i děti. Cvičení 20. července a
3. srpna budou navíc doprovázena živou hrou na harfu.
Pokud byste měli chuť se naučit novým uměleckým dovednostem, můžete se přidat ke
krumlovském ArtCampu, který Kláštery pořádají ve spolupráci s agenturou Fox Art. Od 8. do 14.
července si tak budete mít možnost vyzkoušet například ilustraci nebo výrobu pasparty v zahradě
či fotografování v šeru alchymistické dílny. Je možné navštívit i jen některé aktivity, kompletní
program je k nahlédnutí na webu. ArtCamp vyvrcholí 13. července taneční zábavou s The Maso
naboso!
Vaši duši pohladí 14. července Orientální balady Sefaradu, které si poslechnete v rámci 21.
Festivalu staré hudby. Hudební program Klášterů pokračuje 21. července koncertem Laudate
Dominum – Chvalozpěvy, při kterém se vám v rámci 28. Mezinárodního hudebního festivalu
představí Tereza Mátlová a Michaela Káčerková, a 28. července na klášterní varhany zahraje
Bacha nebo Vivaldiho Karel Martínek. Společným koncertem pedagogů budou zahájeny letní
interpretační kurzy a mistrovské pěvecké kurzy 24. července. 27. července nebo 3. srpna si pak
můžete ve dvou závěrečných koncertech užít například Daniela Hůlku, Ester Pavlů, Terezu

Mátlovou a další. 16. srpna se Kláštery rozezní zvukem lyr v závěrečném koncertu Lyrového
sympozia.
I letos se nádvoří klarisek stane dějištěm Sympozia vinutých perel. Víkend uvede 23. srpna In
Flamenus se svou ohňovou show Ohnivý květ. V sobotu 24. srpna pak přehlídku výroby
skleněných šperků doplní dobový jarmark a na dvoře k tanci a poslechu zahraje harmonikové duo
Hrajeto!
Pro děti jsme na toto léto pro velký úspěch připravili hned dva tvořivé příměstské tábory, které už
v březnu byly beznadějně obsazené. Pokud byste své ratolesti rádi poslali na podzimní nebo jarní
klášterní tábor, hlaste se raději s velkým předstihem.
A že se vaše děti bojí konce prázdnin? Na úplně poslední srpnový víkend jsme pro ně opět
nachystali úspěšné Hledání klášterního zlaťáku, kde si předškoláci i školáci při luštění šifer a
plnění úkolů otestují svůj důvtip a zručnost. A možná přijde i pan mnich!
Těšíme se na vás a přejeme vám krásné a zážitky nabité léto!

