ZÁMEK
STRÁNOV
KULTURNÍ PROGRAM NA LÉTO 2017
1. 4.

OTEVÍRÁME! Zahájení sezóny 2017

12. 4.

Tajemný večer

22. 4.
5. 5.
12. 5.

Po zimní pauze opět otevřeno, včetně kavárny! Od 10 hod.

Zámecká večeře okořeněná divadelním příběhem s detektivní zápletkou, od 19 hod. Rezervace nutná na tel. 315 693 321, e-mail: info@zamekstranov.cz

Setkání Řádu strážců koruny a meče

Zámek uzavřen – předzámčí otevřeno pro veřejnost od 21 hod.

Vernisáž výstavy obrazů Zuzany Muzikant Jeřábkové

Autorské olejomalby a kresby vystavené v prostorách zámku, od 17 hod.

Ochutnávka francouzských vín

Vína z oblasti Languedoc, Udoli Loiry a Cahors, včetně specialit z Provence, od 19.30 hod. Rezervace na tel.: 315 693 321, e-mail: info@zamekstranov.cz

15.–19. 5. Karel IV. a jeho doba – kostýmovaný program pro školy
24. 5.
27. 5.
28. 5.
18. 6.
22. 7.
10. 9.
26. 9.
30. 9.
25. 11.

Více na samostatném webu: www.cisarkareliv.cz

Tajemný večer

Zámecká večeře okořeněná divadelním příběhem s detektivní zápletkou, od 19 hod. Rezervace nutná na tel. 315 693 321, e-mail: info@zamekstranov.cz

POPLETENÉ POHÁDKY aneb tři koblížky pro POPELKU

Zámecká stezka popletených pohádek (od 10 hod.), Dračí svatba, Skřítkové Popleta a Rozumbrada hledají Modrou Karkulku, víte kde žije Želbloud a na
co dohlíží Milušmyš?, hry plavčíka Bédy, barmanská univerzita, malování na obličej, kreativní dílny, stánky pro mlsné jazýčky. Program od 12 do 17 hod.

Dechparáda

Zveme Vás na tradiční setkání milovníků dechové hudby, od 14 hod.

Zámecké focení

Profesionální focení v pohádkových kostýmech pro děti i celou rodinu v exteriérech a interiérech zámku. Pestrý doprovodný program od 11 hod.

Noc na Karlštejně – unikátní divadelní představení

Hra J. Vrchlického se zpěvy, režie: Petr Matoušek, začátek v 21 hod.

Ples Sněhové královny, spojený se Školou princů a princezen

Ples pro děti s maskou, kde všechny vítá král s královnou, od 14.30 do 16 hod.

Tajemný večer

Zámecká večeře okořeněná divadelním příběhem s detektivní zápletkou, od 19 hod. Rezervace nutná na tel.: 315 693 321, e-mail: info@zamekstranov.cz

Svatováclavské slavnosti

Pohádková stezka pro děti, kolo štěstí, závody v pojídání koláčů, kejklíř, flašinetář, staročeská střelnice, ruční kolotoč, hrací teta, bosky jako kdysi,
chůze po žhavých uhlících, vesnické tance, zámecká kavárna s domácími dortíky. Od 10 do 17 hod.

Adventní prodejní výstava

Pojďte se s námi zastavit – zveme Vás do zámku plného Vánočních dekorací. Prodejní výstava od 10 do 17 hod. Od 16 hod. koncert.

6.–13. 12. Vánoce na zámku – kostýmovaný program pro školy
Štědrý den u kněžny a knížete. Více na webu: www.vanocenazamku.cz

9. 12.
Vánoce na zámku – kostýmované prohlídky pro veřejnost
NOČNÍ PROHLÍDKY na ZÁMKU

Přijďte se trochu bát a zároveň si užít netradiční prohlídku, která za svitu svíček poodhalí další tajemství zámku…PÁTKY, SOBOTY: 23. 6., 24. 6., 28. 7., 29. 7., 25. 8.,
26. 8., 22. 9. a 23. 9. od 21.00, 22.00 a 23.00 hod. Rezervace nutná na: info@zamekstranov.cz a nebo tel.: 608 056 933, Vstupné: 150 Kč
Provozní doba zámku: duben, květen, červen, září: SO + NE: 10–16 hod.
červenec, srpen: ÚT–NE: 10–17 hod. Poslední prohlídka 1 hodinu před uzavřením
zámku. Otevřeno také o státních svátcích. 22. 4. ZÁMEK UZAVŘEN
Vstupné: plné: 70 Kč/ snížené 50 Kč/ pouze na věž: 30 Kč/ na akce s programem:
120 Kč/ snížené 100 Kč – včetně prohlídky s průvodcem. Akce se konají za každého
počasí. Vstupné na divadelní představení a ostatní akce stanovovány individuálně.
Kontakt na správce zámku: tel.: 608 056 933, e-mail: info@zamekstranov.cz
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CELOROČNÍ

VÝSTAVA
STARÝCH

HRAČEK

ZÁMECKÁ KAVÁRNA

NA STRÁNOVĚ
Čerstvě pražená káva, domácí zákusky

Otevřeno i mimo
otevírací dobu zámku
sledujte náš web
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