KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV
PROGRAM LISTOPAD 2017
TIP NA LISTOPAD:
ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ PRO MALÉ I VELKÉ V KLÁŠTEŘE KLARISEK!
8.12.2017 se bude konat večerní Andělský průvod městem, na který dorazí i herci a režisér
filmu Anděl Páně 2! Připravte se na průvod a přijďte si vyrobit 18.11. a 2.12. 2017 části
andělských kostýmů, křídla, svatozáře či lucerny! Výroba vánočních dárků samozřejmě
chybět nebude!

5.11.2017
CYKLUS BYLINKOVÝCH WORKSHOPŮ A PŘEDNÁŠEK	
  

RADMILA MALINOVSKÁ:
BYLINKOVÝ WORKSHOP„PODZIMNÍ ČAS“
Jak na podzimní splín a jak se připravit na zimu? Co našemu tělu prospívá a co může
naopak škodit? Listopadový workshop navazuje na říjnovou přednášku „PODZIMNÍ
OČISTA“ a můžete se v něm těšit na výrobu tinktury na podzimní splíny či masti na
citlivou pleť. Tak nezůstaňte doma a buďte na závěr podzimu ve zdraví připraveni!
15.00–18.00 hod, Velký sál
kapacita 15 osob, vstup 450 Kč/osoba
nutná rezervace v Návštěvnickém centru do 3. 11. 2017

11.11.2017
ŘEMESLA NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE
V sobotu na svatého Martina se můžete v rámci klášterního programu těšit na otevření
mnoha řemeslných dílen! Přijďte se naučit dovednostem našich předků od hrnčíře,
brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky či sklářky a vytvořte si
společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Kromě samotného tvoření lze
zakoupit i další předměty, které vyrobili naši klášterní řemeslníci.
10.00–18.00 hod, Řemeslná ulička u Klášterního dvora
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

TRH K FILMOVÉ VÝSTAVĚ ANDĚL PÁNĚ 2
V rámci právě probíhající barrandovské výstavy k filmu Anděl Páně 2 se můžete jak
o listopadových, tak i o adventních sobotách těšit na rozšíření výstavy na Klášterní
dvůr formou malého dobového trhu „jako z pohádky“. Je pro vás připraven klášterní
štrůdl, jablečný svařák a horké párky. Další důvod, proč nezůstávat doma a užít si
listopadovou sobotu v českokrumlovských klášterech!
10.00–18.00 hod, Klášterní dvůr
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

ČTENÍ POHÁDEK: ŽIVÝ BETLÉM DĚTEM
Živý Betlém v Českém Krumlově je naprostý fenomén, který už čtvrt století zdobí
den před Štědrým večerem. Kdo však přišel první s nápadem akci uspořádat a kdo
všechno se na něm po celé ty roky podílí? Nenechte si ujít tradiční čtení pohádek
v podání zakladatelů a nositelů této krásné novodobé tradice v našem městě.
15.00 hod, Velký sál
kapacita 90 osob, vstup zdarma
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18.11.2017
ŘEMESLA NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE
Třetí listopadovou sobotu se můžete v rámci klášterního programu těšit na otevření
mnoha řemeslných dílen! Přijďte se naučit dovednostem našich předků od hrnčíře,
brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky či sklářky a vytvořte si
společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Kromě samotného tvoření lze
zakoupit i další předměty, které vyrobili naši klášterní řemeslníci.
10.00–18.00 hod, Řemeslná ulička u Klášterního dvora
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

TRH K FILMOVÉ VÝSTAVĚ ANDĚL PÁNĚ 2
V rámci právě probíhající barrandovské výstavy k filmu Anděl Páně 2 se můžete jak
o listopadových, tak i o adventních sobotách těšit na rozšíření výstavy na Klášterní
dvůr formou malého dobového trhu „jako z pohádky“. Je pro vás připraven klášterní
štrůdl, jablečný svařák a horké párky. Další důvod, proč nezůstávat doma a užít si
listopadovou sobotu v českokrumlovských klášterech!
10.00–18.00 hod, Klášterní dvůr
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ PRO MALÉ I VELKÉ
8. 12. 2017 večer se bude konat Andělský průvod městem ve spolupráci s pořadateli
oblíbeného Živého Betléma. Večerní Andělský průvod si nenechají ujít ani herci a
režisér filmu Anděl Páně 2! Připravte se na průvod a přijďte si 18. 11. a 2. 12. 2017
vyrobit do klášterů andělské kostýmy, křídla, svatozáře, čelenky s hvězdou či lucerny
na svíčky, ať můžete být u toho! V rámci Andělského tvoření pro malé i velké se
můžete těšit i na výrobu nejrůznějších vánočních dárečků!
11.00–17.00 hod, Velký sál a Seminární místnosti
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč
Pro výrobu šité části andělského kostýmu je zapotřebí přinést si bílá prostěradla
a případně další doplňky dle vašich možností.

KRUMLOVSKÝ PIKNIK
Máte rádi dobré jídlo? Tak hurá do kláštera klarisek! Krumlovský piknik poprvé
v českokrumlovských klášterech! Po terase divadelní kavárny Ántré a zahradě
českokrumlovské Synagogy se další ročník Krumlovského pikniku přesouvá na
Nádvoří klarisek! Nenechte si ujít podzimní gastronomické téma oblíbených
českokrumlovských kuchařek a kuchařů!
12.00 hod, Nádvoří klarisek
Upozorňujeme na omezený počet porcí. Prodej potrvá do vyprodání zásob.
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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, po–ne; 10.00–18.00 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 31. března 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, aktuální denní nabídka dílen na www.klasteryck.cz
platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

ODDYCHOVÉ CENTRUM „U KLARISEK“
Přijďte ochutnat dobroty naší pekařky v klidném a příjemném historickém prostředí
bývalého hospodářského dvora kláštera klarisek.
Otevřeno denně, po–ne; 10.30–19.30 hod	
  
Změna programu vyhrazena.
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