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Vážení návštěvníci a příznivci státního zámku Vimperk,
letošní léto bude akcemi přímo nabité! Kromě tradičního letního programu, mezi který patří
třeba Bitva na Winterbergu, Tvoření na zámku či divadelní festival Vimperský frňák, budete
moci navštívit celý cyklus programů pod názvem „Hravě renesančně“, kterým se vimperský
zámek zapojuje do Roku renesanční šlechty. Programy jsme přichystali hned tři a vyberou si
mezi nimi malí i velcí návštěvníci.
Přejeme krásné léto a budeme se těšit na Vaši návštěvu!
Správa SZ Vimperk
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Časový údaj (9:00 – 17:30) značí odchod první a poslední prohlídky a první a poslední
možnost vstupu do muzea.

Hravě renesančně! – cyklus programů v rámci Roku renesanční šlechty
Út

Poznej renesanční zahradu!

11:00

Hravý program pro rodiny s dětmi ve věku 4 – 10 let v zámeckých zahradách, v rámci kterého si
vytvoří a odnesou malý herbář. Aktivity budou zaměřeny na otázky, co a jakým způsobem se
pěstovalo v renesančních zahradách.

13:00
15:00

Termíny konání: každé prázdninové úterý kromě 15. 8. 2017.
Délka programu: 60 minut.
Vstupné: 40 Kč za účastníka.
Zahrady

St

Objev sál, vytvoř sgraffito!

11:00

Netradiční program pro dospělé a studenty, který je zaměřen na hledání renesančních stop
v zámecké architektuře Dolního zámku. Součástí programu bude dílna, ve které si účastníci
vyrobí vlastní sgraffito.

13:00
15:00

Termíny konání: každou prázdninovou středu kromě 16. 8. 2017.
Délka programu: 90 minut.
Vstupné: 70 Kč za účastníka.
Dolní zámek

Čt

Postavíš zámek?

10:00

Úkolová hra pro rodiny s dětmi od 6 let, dospělé, studenty i seniory. Na pěti stanovištích získáte
informace o stavbě renesančních zámků, splníte úkoly a za vydělané peníze můžete pomoci
Jáchymu Novohradskému z Kolovrat získat zámek zpět do vlastních rukou!

–
16:00

Termíny konání: každý prázdninový čtvrtek kromě 17. 8. 2017.
Délka programu: 90 minut.
Vstupné: 70 Kč za účastníka s herním plánem.
Polední pauza 12:00 – 12:30.
Dolní zámek, zahrady

Pro děti
So

Tvoření na zámku

9:00

Kovářská a hrnčířská dílna. Možnost vykovat si hřebík či vytočit misku na kruhu.

–

Vstupné: 20 Kč.

17:00

Termíny konání: 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8. a 19. 8.
Nádvoří Dolního zámku

Koncerty
neděle

2. 7.
od
19:30

středa

5. 7.
od
19:00

Zahajovací koncert XXIV. Letních kurzů žesťů
V rámci zahájení XXIV. Letních kurzů žesťů vystoupí Jaroslav Rouček (barokní trubka)
a František Šťastný (varhanní pozitiv).
Vstupné dobrovolné.
Kaple sv. Josefa

De Orgelpijpjes
Koncert proslulého dětského pěveckého sboru z Belgie s širokým repertoárem písní v různých
jazycích.
Vstup na koncert z ulice Podzámčí.
Vstupné dobrovolné.
Zahrady

neděle

27. 8.
od
20:00

Žalman a spol.
Hudební tečka za létem v podání české folkové kapely.
Nádvoří pod Hodinovou věží

Výstavy
8. 4.

Před oponou, za oponou… Vimperák!

–

Výstava mapující historii i současnou činnost divadelních spolků ve Vimperku, doplněná o řadu
interaktivních prvků, včetně možnosti vyzkoušet si divadelní kostým!

29. 10.

Vstup v rámci vstupenky do Muzea Vimperska (plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč)
v otevírací době muzea.
Muzeum / 1. patro

20. 6.
–
3. 9.

Nadevším ticho rybníků (Jižní Čechy Marie
Šechtlové po 50 letech)
Výstava fotografií Marie Šechtlové, která se do muzea vrací přesně po padesáti letech.
Experimentální fotografie jihočeské krajiny budou doplněny o básně Jana Nohy a Radka
Štěpánka.
Vstup v rámci vstupenky do Muzea Vimperska (plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč)
v otevírací době muzea.
Galerie / 2. patro

Divadlo
21. 7.
–
23. 7.

Vimperský frňák
Pátý ročník divadelní přehlídky, letos pod záštitou režiséra Jiřího Stracha.
Pořádá SHŠ Berit.
Vstupné dobrovolné.
Zahrada, sala terrena (arkády)

pátek

4. 8.

Divadelní léto na zámku
Cyklus divadelních představení. Začátek vždy v 21:00.

11. 8.

4. 8. J. B. Poquelin – Moliére: Tartuffe (Divadlo různých jmen)

18. 8.

18. 8. Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme (Agentura Harlekýn)

11. 8. Miloslav Pikolon: Drbny (Piki Volyně)
Vstupenky se prodávají pouze na místě vždy od 20.00 hodin v den konání představení.

Nádvoří pod Hodinovou věží

Bitva
sobota

5. 8.
od
13:00

Bitva na Winterbergu VII
VII. ročník tradiční bitvy o Winterberg, tentokrát s podtitulem Sedm statečných. Těšit se
můžete na velkolepou bitvu, hry, šerm, tanečnice, středověký život a na večerní ohňovou
show! Pořádá SHŠ Artego.
Vstupné: 80 Kč, děti do 125 cm zdarma.
Zahrada, sala terrena (arkády)
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