KULTURNÍ AKCE 2019
Zámek Žďár nad Sázavou
LEDEN

28. 1.

Jaroslava Doležalová - příběh lidské odvahy
Povídání o hrůzách holocaustu a žďárské dívce, která před
transportem zachránila mladou židovku.

ÚNOR
1. 2.
- 30. 4.

Leonardo (Konvent)
Atraktivní výstava pro všechny generace vám umožní hravě
a naplno se ponořit do říše da Vinciho vynálezů a umění.

pololetní Prázdninový zámecký kemp (areál zámku)
prázdniny Z vlastní zkušenosti víme, že někdy není lehké skloubit práci

a prázdniny. Zkuste celodenní kemp se školenými lektory! Děti se
budou bavit, něco si vyrobí a také se naučí spoustu nových věcí.
15. - 16. 2. Večerní zážitkové prohlídky (areál zámku)

Příběh hraných kostýmovaných prohlídek nás tentokrát přenese
zpět do tajemného středověku, do časů zakladatelů kláštera.
Navštívíte dosud skrytá zámecká zákoutí.

BŘEZEN
1. 2.
- 30. 4.

Leonardo (Konvent)
Atraktivní výstava pro všechny generace vám umožní hravě a
naplno se ponořit do říše da Vinciho vynálezů a umění.

Prázdninový zámecký kemp (areál zámku)
jarní
prázdniny Celodenní kemp se školenými lektory pro děti. Budeme se bavit,
něco si vyrobíme a také se naučíme spoustu nových věcí.

DUBEN
1. 2.
- 30. 4.

Leonardo (Konvent)
Atraktivní výstava pro všechny generace vám umožní hravě
a naplno se ponořit do říše da Vinciho vynálezů a umění.

18. - 22. 4. Velikonoce (areál zámku)

Svátky jara budou plné veselých her, vyrábění a jarních dobrot. V
rámci Velikonoc se uskuteční také celodenní kemp pro děti.

KVĚTEN
25. - 26. 5. Dny otevřených zahrad

Tradiční otevření soukromých zahrad hraběnky Thamary Kinsky.
Připraven je bohatý doprovodný program s tématem hvězdy.

www.zamekzdar.cz
www.facebook.com/zamekzdar
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Muzeum nové generace
Nový rok začínáme hvězdně a zvesela! Vstup do muzea je za 50 Kč
pro všechny ;).
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15. 1.
- 31. 1.

ČERVENEC
celé
Prázdninové poznávání (areál zámku)
prázdniny Zábavně - poznávací program pro rodiny s dětmi.
12. - 14. 7. KoresponDance (areál zámku)

Mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla
a nového cirkusu přinese do Žďáru i tento rok nezapomenutelnou
světovou podívanou.
26. - 27. 7. Festival Pod Zelenou horou (I. nádvoří)

Festival plný skvělé zábavy pro celou rodinu. Pořádá KC Batyskaf.

SRPEN
9. - 10. 8. Horácký Džbánek (I. nádvoří)

Tradiční festival folkové a country hudby s doprovodným
programem pro všechny generace. Pořádá Kultura Žďár.
celé
Prázdninové poznávání (areál zámku)
prázdniny Zábavně - poznávací program pro rodiny s dětmi.

ZÁŘÍ
28. 9.

Den venkova (areál zámku)
Třetí ročník akce zaměřené na vše, co patří ke žďárskému zámku
už od jeho založení ve 13. století...Lesy, rybníky, pole, louky, ale
také živá kultura a kreativní lidé...

ŘÍJEN
26. 10. Den dýní (Konvent)

Už počtvrté se sejdeme u kreativních dýňových dílen, dýňových
pochoutek a inspirativní podzimní výzdoby.
podzimní Podzimní zámecký kemp (areál zámku)
prázdniny Z vlastní zkušenosti víme, že někdy není lehké skloubit práci

a prázdniny. Zkuste celodenní kemp se školenými lektory. Děti se
budou bavit, něco si vyrobí a také se naučí spoustu nových věcí.
říjen

Divadelní zážitkové prohlídky (areál zámku)
Oblíbené zážitkové prohlídky plné historických postav
a zajímavostí z historie zámku se opět uskuteční v běžně
nepřístupných prostorách.

PROSINEC
7. - 8. 12. Vánoční trh (areál zámku)

Originální dárky, svařené víno, rozsvícení vánočního stromku,
zpívání koled, ochutnávání cukroví, vánoční dílna nebo živá
hudba… Užijte si Vánoce na zámku už počtvrté!
adventní Zámecké vánoční kempy (areál zámku)
soboty Potřebujete čas na předvánoční úklid, pečení cukroví nebo si

potřebujete promluvit s Ježíškem? Máme připravený pestrý
celodenní program se zámeckými lektorkami.
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