Můžete se těšit na pohádku PASÁČEK VEPŘŮ ,
prohlídku zámku přizpůsobenou dětem + výstavu – Císařův pekař a pekařův císař
a tradiční herní koutek.

PROHLÍDKA

+

PŘEDSTAVENÍ

- ČERVEN

2018:

CENA zahrnuje: prohlídku hradu + výstavu + představení + herní koutek
110,- Kč za dítě (pedagogický doprovod - zdarma)
PASÁČEK VEPŘŮ

19. 6. - 22. 6. 2018 / časy: 9.00 a 10.15 hodin
(Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby)

Objednávejte na této adrese:
Zámek Nový Hrad, Mgr. Josef Kabát, Jimlín 220, 440 01 Louny
Telefon: 415 696 216 / 733 691 473
E-mail: reditel@zameknovyhrad.cz

/

www.zameknovyhrad.cz

DIVADÝLKO KUBA Z PLZNĚ:
PASÁČEK

VEPŘŮ

Noční skřítek Uspávač se setkává s vílou Zavřiočkou. Uspávač chce vyprávět
pohádku o princi, který si vzal za manželku opravdovou princeznu a Zavřiočka zase
o chudé dívce, která si vzala za manžela krásného prince. Chudák princ neví jestli
má poslechnout svého královského otce nebo hlas svého srdce. Jak si princ poradí?
To se dozvíte v inscenaci inspirované pohádky H.Ch. Andersena - Pasáček vepřů
a Princezna na hrášku. Vypravěči – Uspávač a Zavřiočka rozehrávají příběh
za pomoci sošných loutek, různých rekvizit a opravdových „kouzel“.
Hrají - Dana a Petr Mládovi

Představení je vhodné pro děti MŠ a 1.- 4. tř. ZŠ

ZÁMEK NOVÝ HRAD V JIMLÍNĚ:
První zmínka pochází ze 13. století, kdy jsou doloženi rytíři z Jimlína. Po smrti
posledního z rodu v roce 1453, se dědictví ujal Albrecht Bezdružický z Kolowrat,
který začal se stavbou honosného hradu. V průběhu devíti let stavby se Albrecht
začal psát jako Novohradský. Vzniká tak nejen nová větev rodu Kolowratů, ale i
název hradu a veliké prosperující panství. V držení zmíněného rodu byl Nový Hrad
více než sto let. V renesanci a baroku doznal areál dnešní zámecké podoby. Dnes
jsou na zámku k vidění renesanční malované stropy, barokní štuky, ale i gotické
fresky. V posledních letech se na zámek vrací i původní obrazová výzdoba.

Podívejte se na naše video a projděte se s dětmi po zámku: https://www.youtube.com/watch?v=0QL5LTOUOhk

Více informací na webu: divadlokuba.eu/index_a.html

