KALENDÁŘ AKCÍ
na zámku Hrádek u Nechanic v návštěvní sezóně roku 2013
23.3. – 1.4.

VELIKONOCE NA ZÁMKU
Připomínka velikonočních tradic v historickém zámeckém prostředí
Výchovný program – akce je vhodná pro školy
O Velikonocích bude opět zpřístupněna i zámecká kuchyně, kde můžete
ochutnat originální Sváteční zámecký likér!
V Pondělí velikonoční v 9.00 mše svatá v zámecké kapli sv. Anny

6.6. – 9.6.

HUDEBNÍ FESTIVAL „ROMANTICKÝ HRÁDEK“
XV. ročník festivalu klasické a romantické hudby
Díla hudebních mistrů v podání našich i zahraničních význačných koncertních umělců

9.7. – 25.8.

VÝSTAVA „HRÁDEK U NECHANIC A ROD HARRACHŮ“
Fotografie a dokumenty vztahující se ke stavebně historickému vývoji budovy
zámku a k majitelům zdejšího panství, aktuálně doplněná o nové exponáty

20.7. – 21.7.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Letní zábava v kouzelném romantickém prostředí zámku
Program na nádvoří zámku: šermíři, divadelníci, hudebníci, trhovci
Slavnostní květinová výzdoba zámecké expozice
Prohlídky zámku za doprovodu hraběcí rodiny a služebnictva
Sobotní zvláštní program:
13.00 – 16.00 ukázky aranžování květin k historickým kostýmům, módní přehlídky s
kyticemi, vazby kytic a jejich zábavné dražby
19.00 koncert
21.45 historický ohňostroj
22.00 – 24.00 noční program v zámku, kdy nám dají dobrou noc
hraběcí slečny a mladí pánové a jejich rozpustilé služebnictvo

24.8. – 25.8.

ZÁMECKÉ POSVÍCENÍ A SETKÁNÍ S FOLKLÓREM
Malé tržiště na nádvoří zámku, ukázky řemesel, krčma
Program na nádvoří zámku – šermíři, hry, divadelníci…
Prohlídky zámku za doprovodu hraběcí rodiny a služebnictva
Slavnostní květinová výzdoba zámecké expozice
Sobotní zvláštní program:
9.00 posvícenská mše svatá v zámecké kapli sv. Anny
19.00 divadelní představení na nádvoří zámku
21.30 historický ohňostroj
21.45 – 24.00 noční program v zámku, kdy nám dají dobrou noc
hraběcí slečny a mladí pánové a jejich rozpustilé služebnictvo

24.8.

SETKÁNÍ S FOLKLÓREM
15.00 – 17.00 mezinárodní přehlídka folklórních souborů na nádvoří zámku

13.9.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Přednáška na historické téma v 18.00 hodin ve Zlatém sále

21.9.

SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI
Svatohubertská zpívaná a troubená mše na nádvoří zámku, doprovodný program

23.11. – 8.12. VÁNOCE NA ZÁMKU
Prohlídky vánočně vyzdobenou zámeckou expozicí
Výchovný program – akce je vhodná pro školy
Kuchařky vaří Zámecký anglický punč, kávu a čaj ve staré zámecké kuchyni!
Prodej vánočního cukroví, perníčků, vánočních ozdob, drobných dárků a suvenýrů
Vánoční koncerty 23.11., 30.11. a 7.12. v 18.30 a ve 20.00 hodin ve Zlatém sále
*
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.HRADEKUNECHANIC.CZ

