Tisková zpráva
Klášterní program únor a březen 2019
Milí přátelé,
přijměte naše pozvání a zkraťte si sychravou zimu u nás mezi klášterními zdmi. Pro
Vás i Vaše ratolesti jsme připravili spoustu objevování a tvoření! Od začátku února do
konce března můžete s celou rodinou bádat po stopách klášterních záhad. Jedná se o
oblíbené pátrání s úplně novými úkoly a rádi znovu uvidíme úspěšné pátrače z
loňska! V únoru a březnu můžete také navštívit některou z našich řemeslných dílen a
v rámci speciálních workshopů si společně vyrobit plstěnou panenku, cínový odlitek
nebo rodinný srdíčkový náhrdelník z vinutých perel. Jako odměnu za vysvědčení jsme
pro malé nebojsy na pololetní prázdniny přichystali stezku strašidelnými Kláštery.
Velcí ale i malí mohou na sv. Valentýna navštívit večer plný hudby a výtvarné krásy
pořádaný učiteli Základní umělecké školy Český Krumlov. Milovníky hradů a jejich
historie potěší veřejné přednášky Libora Kodýdka: 'Můj dům, můj hrad – Mirkovice u
Českého Krumlova' a Milana Sýkory: 'Hrady doby lucemburské v Českém království v
3D perspektivě', které nás čekají 9. února. Workshop s Andreou Chuchlovou a Irenou
Koníčkovou 23. února pohladí Vaše smysly a zároveň se naučíte vyrábět voňavá
glycerinová i přírodní mýdla. Příznivce experimentálního divadla zveme 16. února na
představení divadla Drag Addicts Divadelní Alternativa s názvem Mannuscript, které
je určené dospělému divákovi.
Masopustní veselí začne v Klášterech v sobotu 2. března rodinným tvořením
masopustních masek a rytmických nástrojů, se kterými se pak 5. března budete moci
i s Vašimi dětmi zúčastnit masopustního průvodu městem. Na Klášterním dvoře si 2.
března přijdou na své i mlsné jazýčky. Tradiční řemeslný trh bude doplněný o slané a
sladké masopustní pochutiny a k tanci i poslechu zahraje oblíbené krumlovské duo
HRAJETO! Jak se žije ženám v jiných částech světa se dozvíte na besedě s ředitelkou
UNICEF pro Českou republiku Pavlou Gomba 8. března. Promluví mimo jiné o svých
zkušenostech z programů zaměřených na vzdělávání dívek a problémy, kterým stále
čelí ženy v rozvojových zemích třetího světa. V sobotu 16. března se v Klášterech
dozvíte, jak na výrobu vlastního deníku či diáře, a Monika Brýdová s Martinem
Střelcem Vám pomohou svou vlastnoručně vyrobenou knihu svázat a ozdobit její
jednotlivé strany. Tvoření doplní řemesla na Klášterním dvoře a dobový postní
jarmark, na kterém ochutnáte tradiční bezmasé pochutiny pro období
čtyřicetidenního půstu.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

