Akce se konají za podpory a
ve spolupráci

zve dospělé I děti

]

DNY ZAHRAD A ZÁMKU
ZÁŘÍ 2020
,

Oslavme 22. výročí zápisu
zahrad a Arcibiskupského zámku
v Kroměříži
na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO

.

DNY ZAHRAD A ZÁMKU
Kroměříž září 2020

Klub UNESCO Kroměříž pořádá každoročně od r. 2000 “Dny
zahrad a zámku“, tradičně v červnu, kdy si připomínáme
slavnostní převzetí certifikátu o zápisu zahrad a zámku na
Seznam kulturního dědictví UNESCO. Součástí této kulturní,
vzdělávací i společenské akce, jsou kromě koncertů,
výstav, besed pravidelně i akce pro děti a mládež. Letos
byla příprava a realizace akcí poznamenána coronavirovou
epidemií nemohly se tedy konat v červnu ale vzhledem k tomu,
že již byli účínkující i programy připraveny a nechtěli jsme
tradici přerušit, budou letos realizovány v průběhu měsíce září.
Akce jsou akce určeny pro děti i dospělé, zvou do Květné a
Podzámecké zahrady k lepšímu poznání tohoto úžasného
historického dědictví našeho města, které by nemělo být
jen zdrojem obdivu a oprávněné hrdosti, ale také stálou
inspirací k jeho rozvíjení, naplňování životem.
K účinkování jsme dali příležitost především místním
osobnostem.

PROGRAM
17. září 2020 9 . 9.00 – 13.00 Podzámecké radovánky pro děti MŠ a ZŠ – 1st. Klub UNESCO navazuje na předchozí úspěšné interaktivní akce pro

děti v Květné a Podzámecké zahradě., Děti se seznámí se základními
renesančními a barokními tanci, prohlédnou si dobové nástroje, na které
si lze i zahrát, naučí se zatančit jednoduchý tanec Součástí bude i
výtvarná dílna a výroba malého dárku na památku. Radovánky se budou
konat na různých místech Podzámecké zahrady.
21.září 2020 v 17.00hod. rotunda Květné zahrady
PÍSŇOVÝ RECITAL
V programu zazní árie z oper B. Smetany, A. Dvořáka, W. A. Mozarta,
G. Pucinniho, R. Wagnera a české lidové písně
Účinkující: Mgr. Lenka Chytilová mezosoprán ,
Ing. Vladimír Kyas baryton, klavírní doprovod Jiří Kučera
24.září 2020 v 16.00 hod. Komentovaná procházka Květnou zahradou.
Architektonické prvky a stavby v Květné zahradě. Lektor Mgr. Cyril Měsíc
Arcidiecézní muzeum a Helena Božáková. Účast bez poplatku

Podrobnější informace na www.unesco-km.cz

