PO VŠECHNY ADVENTNÍ SOBOTY
26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12.
TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE
12.30–17.30 řemeslný workshop a vánoční tvoření
Malí i velcí u toho nesmíte chybět! Adventní soboty v českokrumlovských klášterech budou postupně zasvěceny nejrůznějším
řemeslům. V pekárně si upečete obzvláště vypečené rohlíčky,
u hrnčíře stvoříte golema Krumlema, podkovář před Vašimi zraky
okove koně, na vánočním tvoření si vyrobíte dekorace, mýdla, trička, balicí papír a spoustu dalšího.
Přijměte proto pozvání do řemeslné uličky a zapojte se do předvánočního tvoření, kde je pro Vás připravena bohatá nabídka zcela
nových řemeslných výrobků, jež si můžete vyrobit společně s našimi řemeslníky.
Kde: Klášterní dvůr - řemeslné dílny a Velký sál bývalého konventu
klarisek
Platidlem jednotlivých výrobků a vstupenkou na vánoční tvoření
jsou klášterní žetony směnný kurz 1Kž/10 Kč.
Řemeslné výrobky i výrobky vánočního tvoření se budou o sobotách různě obměňovat. Podrobný přehled sledujte na našich
webových stránkách nebo na facebooku.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY OBOU ČÁSTÍ AREÁLU
13.30 Komentovaná prohlídka: Bývalý konvent minoritů
15.00 Komentovaná prohlídka: Bývalý konvent klarisek
Prohlídky obou částí areálů s vyprávěním nejenom o stavebním
vývoji areálu, ale i o životě lidí, kteří v klášterech po staletí žili.
Areálem provází odborníci z oborů spjatých s historií a obnovou
klášterního areálu.
Začátek prohlídek: Návštěvnické centrum na Klášterním dvoře
Délka prohlídek: 70 minut
Vstupné: 150 Kč
PO STOPÁCH GOLEMA
13.00–16.00 zábavné a hravé putování výstavou Císařův
pekař – Pekařův císař
Dvůr Rudolfa II. skrýval mnohá tajemství. O záhady, na které se
snažily přijít nejrůznější osoby, včetně záhadných postav, jakými
byli alchymisté, tu rozhodně nebyla nouze. Vypravte se společ-

ně s námi, jako moderní badatelé, poznávat dobu nejen středověkou, ale především proniknout do zákoutí ﬁlmu Císařův pekař - Pekařův císař. Vydáme se tak po stopách císaře i dalších
osob. Během cesty se budeme snažit zdolat záludné překážky
a nástrahy, které nám mohou stát v cestě. …A možná najdeme
i Golema!
Kde: Doprovodný program v rámci Interaktivní expozice lidských
dovedností a výstavy Císařův pekař - Pekařův císař v režimu běžného vstupného
Výbava na cestu pro badatele: 40 Kč
Vhodné: pro děti od 5 let
Kapacita: 25 osob
JEŽÍŠKŮV POŠTOVNÍ ÚŘAD 26. 11.–9. 12.
10.00–18.00 po každý den od první adventní soboty mohou děti
vhazovat svá vánoční přáníčka adresovaná Ježíškovi do schránky
umístěné v našem Návštěvnickém centru.
KONCERTY
26. 11. Lakomá Barka – českokrumlovská folková kapela
Písně vánoční i jiné ve folkové úpravě v podání skvělých krumlovských hudebnic.
Kde: Klášterní dvůr
Kdy: 14.00 hod
3. 12. International school of Prague – koncert adventních staroanglických písní
Kde: Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie
Kdy: 18.00 hod
Vstupné: 80 Kč/50 Kč
Kapacita: 200 osob
10. 12. Adventní koncert Smíšeného pěveckého sboru
Perchta a jeho hostů
Kde: Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie
Kdy: 18.30 hod
Vstupné: 100 Kč/60 Kč
Kapacita: 200 osob

17. 12. Kapka – českokrumlovská folková kapela
Vánoce a Kapka jedno jsou. Přijďte si poslechnout krásné nejenom české vánoční koledy a písně v podání oblíbené českokrumlovské „vánoční“ folkové kapely.
Kde: Klášterní dvůr
Kdy: 14.00 hod
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA 17. 12.
v odpoledních hodinách na Klášterním dvoře – ve spolupráci
se skautským oddílem Český Krumlov
65. VÝROČÍ FILMU CÍSAŘŮV PEKAŘ - PEKAŘŮV CÍSAŘ
Nezapomenutelná veselohra s Janem Werichem v jeho slavné
dvojroli slaví letos 65. výročí od uvedení premiéry do biografů.
Přijďte s námi prožít příjemné odpoledne a pobavit se (ne)tradičním promítáním ﬁlmu s doprovodným programem.
Středa 28. 12. 2016
DEN S CÍSAŘOVO PEKAŘEM – promítání 1. dílu
Kde: Velký sál bývalého konventu Klarisek
Kdy: 16.00–17.30 hod
Vstupné: 60 Kč
Kapacita: 100 osob
Doprovodný program: fotografování v dobových kostýmech,
prohlídka výstavy, soutěž a další překvapení. Bližší informace sledujte na našich webových stránkách.
Sobota 7. 1. 2017
DEN S PEKAŘOVO CÍSAŘEM – promítání 2. dílu
Kde: Velký sál bývalého konventu Klarisek
Kdy: 16.00–17.30 hod
Vstupné: 60 Kč
Kapacita: 100 osob
Doprovodný program: fotografování v dobových kostýmech,
prohlídka výstavy, soutěž a další překvapení. Bližší informace sledujte na našich webových stránkách.
Podrobnější informace najdete na našich webových
stránkách: www.klasteryck.cz.
Změna programu vyhrazena.

STÁLÉ EXPOZIČNÍ OKUHY A FILMOVÁ VÝSTAVA
Život a umění v krumlovských klášterech
Expoziční okruh návštěvníkovi představuje v rámci dvou expozic
vedle života obou klášterních komunit i krásu středověké architektury klášterů, umělecká a umělecko-řemeslná díla, která byla pro
kláštery pořizována, nebo v klášterech vznikala.
Interaktivní expozice lidských dovedností a umu našich
předků
Expoziční okruh návštěvníkovi nabízí možnost se aktivní formou
přiblížit životu našich předků a získat nové znalosti i dovednosti.
Součástí expozice jsou místnosti ukazující, jak žila středověká a raně novověká šlechta, místnosti věnované bylinkářství
a léčitelství, výrobě svíček a mýdla, skriptorium i herna, ve které si
můžete pohrát s hračkami, které znaly již děti v dávných dobách,
nebo s hračkami a hlavolamy, jejichž prapůvodem jsou středověké
vynálezy.
Ve sklepní části se pak můžete seznámit s tím, jak naši předkové
ukládali a uchovávali potraviny, ale i s alchymistickou dílnou.
Půda s unikátními dochovanými krovy je věnována převážně vývoji
stavebních řemesel, ale jako každá jiná půda přináší i další tajemství a překvapení.
Filmová výstava Císařův pekař a Pekařův císař
Výstava k 65. výročí uvedení obou ﬁlmů, které dnes již neoddělitelně patří k vánocům, ale jsou i součástí našeho národního kulturního dědictví.
Postava císaře Rudolfa II. také neodmyslitelně patří i k Českému
Krumlovu, který byl v první polovině 17.století ve vlastnictví tohoto
habsburského sběratele.
Kostýmy, obuv a rekvizity zde vystavené si zahrály, ale i v dalších
českých i zahraničních ﬁlmech a seriálech.
Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že Barrandov Studio, které pro
Městské divadlo Český Krumlov tuto expozici připravilo, je již od
počátku porevoluční éry Slavností pětilisté růže stálým spolupracovníkem týmu Slavností a velkou část vystavovaných kostýmů
i obuvi v minulých ročnících oblékali i kostýmovaní účastníci Slavností.
Přijďte se tedy podívat, jestli zde právě Vy neobjevíte ten „svůj“
kostým.
Expozice a výstava otevřeny každý den 10.00–18.00
Opravili jsme pro Vás českokrumlovské kláštery
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