KULTURNÍ PROGRAM 2015 NA ZÁMKU KRATOCHVÍLE
 2. června – 23. července 2015 – výstava „Loutky divadla Continuo ve věži zámku Kratochvíle“
přístupná v otevírací době zámku ve vstupní věži
 20. června 2015 16:00 – mše svatá v kostele Narození Panny Marie a požehnání novému oltáři Klanění Tří Králů
FILMOVÉ VEČERY V ZAHRADĚ KRATOCHVÍLE S

KINEMATOGRAFEM BRATŘÍ ČADÍKŮ

Ve filmech naplánovaných na poslední červnové večery budete moci zahlédnout zahradu zámku Kratochvíle, tak jak
vypadala v 70. a 80. letech 20. století. Červencové filmové večery jsou zaměřeny na českou klasiku animované tvorby, která
téměř 26 let byla jednou z náplní prohlídkové trasy.
 29. června 2015 - FAUST A MARKÉTA filmové zpracování slavné lyrické opery (Charles
Gounod) v režii Petra Weigla z roku 1973, které se mimo jiné natáčelo v zámecké zahradě
Kratochvíle a v interiérech zahradní bašty "Markéta" na západní straně ohradní zdi. V rámci
prvního dne promítání přislíbil svou účast samotný režisér filmu - Petr Weigl.
 30. června 2015 - TRIPTYCH O LASKE - film vznikl podle povídek významného
slovenského spisovatele Ladislava Nadaši-Jegeho. Jedna ze tří renesančních povídek se natáčela
v zahradě zámku Kratochvíle. Film z roku 1980 režíroval Miloslav Luther.
 1. července 2015 - PÁSMO KRÁTKÝCH ANIMOVANÝCH FILMŮ ZE 40. - 60. LET. Pásmo sestává z těchto
snímků:
Vzpoura hraček (r. Hermína Týrlová, František Sádek; ČSR 1947),
Lev a písnička (r. Břetislav Pojar; ČSR 1959)
Čtyřicet dědečků (r. Václav Bedřich; ČSR 1962)
Ztracená varta (r. Miloš Makovec; ČSR 1956)
Kamenáč Bill a drzí zajíci (r. Václav Bedřich; ČSR 1964)
Dvě klubíčka (r. Hermína Týrlová; ČSR 1962)
O místo na slunci (r. František Vystrčil; ČSR 1959)
 2. července 2015 – BARON PRÁŠIL - kombinovaný - hraný a animovaný film z roku 1961 z režisérské dílny Karla
Zemana. Dobrodružný příběh byl vyznamenán XV. MFF v Locarnu 1962 Stříbrnou plachtou a na XIII. FFP 1962 byla
Karlu Zemanovi za pozoruhodné výtvarně trikové řešení filmu, v němž osobitým způsobem objevil nové prvky
a možnosti výtvarného filmu, udělena individuální cena.
 25. – 28. června + 3. – 6. července 2015 – osm tradičních představení již 24. divadelního léta
Ochotnického spolku Tyl Netolice v zámecké zahradě Kratochvíle tentokrát představí hru „Pro nic za
nic“ J. N. Nestroye. Začátek představení vždy ve 21 hodin.
 9. – 12. července 2015 – Repríza loňské velmi úspěšné divadelní hry „Sluha dvou pánů“ v podání
Ochotnického divadelního spolku TYL Netolice. Začátek všech čtyř představení vždy ve 21 hodin.
 18. července 2015 16:30 – mše svatá v kostele Narození Panny Marie
 18. července 2015 v 19 hodin – hudební vystoupení Ondřeje Smeykala, hráče na didgeridoo
 25. července 2015 – Tančírna Kratochvíle 2015 – tradiční tanečně hudební večer se swingovým
orchestrem ZatrestBand. Již popáté, s podtitulem „fotografická, černobílá až barevná“.
 1. srpna - 1. listopadu 2015 – Projekt „Renesance renesance“ v dokumentačních a historických fotografiích – výstava
bude přístupná ve vstupní věži, Velkém loveckém sále nebo ve výstavním pavilónu Markéta.
 15. srpna 2015 16:30 – mše svatá v kostele Narození Panny Marie
 Hradozámecká noc 29. srpna 2015 – celovečerní program v areálu zámku Kratochvíle, bude
jedním z vrcholů celoročního projektu „Po stopách šlechtických rodů – Velká hradozámecká
inventura“, do kterého je zámek Kratochvíle zapojen (více informací o projektu na www.npu.cz).
Podrobný program akce bude upřesněn.
 5. a 6. září 2015 – Dny evropského dědictví – reciproční vstupenka + GRAND prohlídka za cenu hlavní
 6. září 2015 - Poutní mše v kostele Narození Panny Marie a celodenní jarmark v zámecké zahradě s doprovodným
programem. Program bude připraven v rámci Dnů evropského dědictví
 12. září 2015 – „Děkujeme za Vaše básně“ – Páté setkání básníků České a Slovenské republiky v zahradě zámku
Kratochvíle. Autorská čtení nejnovějších děl, čtení z básnických sbírek vydaných v průběhu let 2014 - 2015
Zámek Kratochvíle je od června do konce srpna otevřen každý den kromě pondělí, vždy od 900 do 1730 (poslední prohlídka
dne a zároveň poslední možný vstup do zámecké zahrady je v 1630).
Více informací na webových stránkách www.zamek-kratochvile.eu, na telefonu: 388 324 380, emailu: ups.cb.kr@npu.cz nebo
na pokladně zámku.

