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Vážení návštěvníci a příznivci SZ Vimperk,
vítáme Vás v sezóně 2016! Zámek se otevře výjimečně už březnu - první návštěvníky přivítáme na Velký pátek 25. 3. Otevřeno bude přes víkend i na Velikonoční pondělí.
Těšíme se Vaši návštěvu!
Správa SZ Vimperk

S čím vstupujeme do nové sezóny
Do nové sezóny vstupujeme především s novým webem! Proměna webu se nevyhnula žádnému z objektů Národního památkového ústavu - jejich sjednocení by mělo přinést lepší přehlednost pro návštěvníky. Web je navíc nově optimalizován pro mobilní zařízení. Webové
stránky zámku naleznete na adrese www.zamek-vimperk.eu. Kromě otevírací doby, vstupného a novinek se můžete nechat inspirovat některým z našich tipů na výlet nebo objevit, co
zámek nabízí pro děti.
Změny zaznamenaly také prohlídkové trasy. V září, v prosinci a v lednu proběhly restaurátorské průzkumy na Horním i na Dolním zámku, které odhalily dosud neznámé vrstvy výmaleb. Tyto restaurátorské sondy jsou k vidění na obou prohlídkových okruzích a jsou novým
okénkem do historie zámku. V některých místnostech je tak k vidění až šest zcela odlišných
vrstev výzdoby.
Stejně jako v loňském roce nabízíme edukační programy pro školky a první stupně základních škol zaměřené na poznání renesanční zahrady. A pro malé návštěvníky s rodiči máme
pro okruh Horní zámek připravený pracovní list Horní zámek pro malé návštěvníky.

Otevírací doba v březnu, dubnu, květnu a v červnu
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Časový údaj (10:00 - 16:00) značí odchod první a poslední prohlídky a první a poslední možnost vstupu do muzea.
V březnu má zámek otevřeno od 25. 3. do 28. 3. od 10:00 do 16:00.

Výstavy
25. 3. Alois Pitrmann: Pašije - velikonoční příběh
28. 3.

Velikonoční výstava litografií Aloise Pitrmanna, které zachycují pašije (vyprávění o utrpení
a smrti Ježíše Krista). Pašije se v římskokatolické církvi čtou dva dny v roce - na Květnou neděli
a na Velký pátek, jsou tedy nedílně spojeny s Velikonocemi. Nenechte si proto ujít velikonoční
výstavu - možnost zhlédnout ji budete mít pouhé čtyři dny!
Vstup v rámci vstupenky Muzeum a galerie (plné 50 Kč, snížené 35 Kč, rodinné 135 Kč) v otevírací době Muzea.
Galerie / 2. patro

2. 4.

Jan Tláskal: Z muzikantských toulek a jiné

-

Autorské fotografie vimperského učitele, muzikanta a fotografa z muzikantských cest po Evropě
(od Boubína po Itálii).

19. 6.

Vernisáž se uskuteční dne 2. 4. v 17:00 v galerii.

4. 6.

Poklady, depoty, obětiny...

-

Putovní výstava jihočeských archeologických nálezů od doby bronzové do středověku. Návštěvníci
se mohou těšit na nejzajímavější a nejtypičtější z nálezů - šperky, zbraně, nástroje, mince...

30. 10.

Vstup v rámci vstupenky Muzeum a galerie (plné 50 Kč, snížené 35 Kč, rodinné 135 Kč) v otevírací době Muzea.
Muzeum / 1. patro

Vstup v rámci vstupenky Muzeum a galerie (plné 50 Kč, snížené 35 Kč, rodinné 135 Kč) v otevírací době Muzea.
Galerie / 2. patro

Akce
4. 6.

Muzejní noc
Večerní program a vernisáž výstavy Poklady, depoty, obětiny… Těšit se můžete na odborný program pro dospělé i na rukodělné dílny pro děti vztahující se k nové výstavě Poklady, depoty, obětiny. Program bude upřesněn na webových stránkách www.zamek-vimperk.eu v průběhu května.
Muzeum

25. 6.

Pevnost Arkádia
Celodenní westernový program pořádají sdružení historického šermu Berit a divadelní spolek
Bouček na památku Zdeňka Škopka. Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.zamek-vimperk.eu v průběhu června.
Sala terrena (arkády)

Koncert

24. 6.

Noční koncert dechového orchestru ZUŠ
Tradiční koncert dechového orchestru ZUŠ přímo na zámku. Podrobnosti o čase koncertu
a vstupném naleznete na webových stránkách www.zamek-vimperk.eu v průběhu června.
Nádvoří pod Hodinou věží
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