Seznam únorových akcí na Hradecku
Tvůrčí dílna "Umění a život pravěkých lovců"
Pořadatel:
Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary, 503 12
Místo konání:
3. 2. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Workshop - dílna
Typ akce:
Tematická kategorie: Výtvarné umění - výtvarné umění, jiné
Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz
Archeopark pravěku Všestary pořádá tvůrčí dílnu pro děti a jejich rodiče na téma "Umění a
život pravěkých lovců", která se koná v pátek 3. února 2017 od 10 do 16 hodin.
Dílny je možné se zúčastnit kdykoliv během daného časového rozmezí, a to bez nutnosti
předchozího tel. objednání. Během dílny si vyzkoušíte, jak se vytvářely jeskynní malby,
výrobu pravěkých ozdob z mušlí a práci s pazourkovými nástroji.

Výprava za zkamenělinami
Pořadatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové 500 01
3. 2. 2017 od 09:00 do 17:00 hodin
Datum konání:
Charakter akce: Regionální
Workshop - dílna
Typ akce:
Tematická kategorie: Výtvarné umění - výtvarné umění, jiné
www.muzeumhk.cz
Více informací
najdete na:
Co vše nám vypovídají fosílie jako záhadné stopy dávných organismů, které přetrvají do
současnosti? Navštivte doprovodný program k výstavě, ve které svou znalost a um spojil
paleontolog a výtvarník. S vysvědčením vstup zdarma.
Místo konání:

Fe-érie o Kladně - komedie
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:

Dobré divadlo
STROP (bývalá Severka), Gagarinova 844, Hradec Králové, 500
03
4. 2. 2017 od 19:30 do 21:00 hodin
Regionální
Představení
Divadlo - činohra

Více informací najdete
www.dobredivadlo.cz
na:
V této hře nahlédnete do jedné dělnické šatny, ale také do minulosti věhlasné kladenské
ocelárny. Divadelní hru zahrají herci souboru V.A.D. z Kladna v režii Kazimíra Lupince.
V kladenské Poldovce se sejdou dělníci, svačinářka, uklízečka, ale i jeřábnice. Seznámíte se s
Vencou, Standou a Lubou a chlapi od fochu vás kvalifikovaně obeznámí s kladenskou
historií. Na počátku totiž stáli uhlobaroni, továrníci, hutníci i horníci. Pak ale přišli nacisti,
komunisti a nakonec i tuneláři. Období plánování i divoké privatizace. A jak to celé dopadlo?
Jak vypadá dvě stě padesát let historie v sedmdesáti minutách v dělnické šatně Poldi? A do
toho se ještě připlete záhada zmizelého Evžena.
Vstupenka stojí 200 Kč, držitelé Senior pasů 50 Kč. Vstupenky se prodávají na místě před
představením.

Pohádka Sněžibába a čert
Pořadatel:
Místo konání:

Dobré divadlo
STROP (bývalá Severka), Gagarinova 844, Hradec Králové, 500
03
5. 2. 2017 od 16:00 do 17:00 hodin
Místní
Akce pro děti
Akce pro děti - Divadlo

Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:
Tematická kategorie:
Více informací najdete
www.dobredivadlo.cz
na:
Co se stane, když děti v lese zabloudí až k chaloupce Sněžibáby? A jak chytrý pocestný
vyzraje nad čertem? Vše se dozvíte, ale teprve až se vám podaří uspat medvěda Barnabáše.
Zimní pohádky vhodné pro otužilé děti zahraje divadlo Harmonika z Prahy.
Jeníček a Mařenka se ocitnou sami v lese, ale tentokráte v zimě. A tak se nepotkají s
ježibabou, ale bábou zimní, tudíž Sněžibábou. A v jiné části lesa se zase pocestný Matěj potká
se samotným čertem. Vyzraje Matěj nad pekelným poslem, aby ho neodnesl s sebou do
peklíčka? A jak dopadne Mařenka s Jeníčkem u pohádkové babizny?
Pohádky plné písniček, malování a také hry na heligonku.
Vstupné 50 Kč, Rodinné pasy zdarma, vstupenky se kupují na místě před představením

Cesta života/Evoluce člověka
Pořadatel:
Archeopark pravěku, Všestary 238, Všestary 503 12
Místo konání:
11. 2. až 12. 2. 2017 od 09:00 do 17:00 hodin
Datum konání:
Regionální
Charakter akce:
Akce pro děti
Typ akce:
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací najdete na: www.archeoparkvsestary.cz

Interaktivní program pro rodiny s dětmi v rámci cyklu Dny živé archeologie. Interiérové i
exteriérové expozice s doprovodným program. Sobota a neděle od 9 do 17 hodin. Není nutná
předchozí rezervace.

NEJNOVĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V JERUZALÉMĚ
Třebechovické muzeum betlémů
Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426,
Místo konání:
Třebechovice pod Orebem, 503 46
Datum konání: 21. 2. 2017 od 19:00 hodin
Charakter akce: Místní
Beseda, přednáška
Typ akce:
Tematická
Jiný typ akce
kategorie:
Pořadatel:

Plechové pohádky
Dobré divadlo
Centrum přátelské rodině Budulínek, Karla IV. 430, Hradec
Místo konání:
Králové, 500 02
26. 2. 2017 od 16:00 do 17:00 hodin
Datum konání:
Místní
Charakter akce:
Akce pro děti
Typ akce:
Tematická kategorie: Akce pro děti - Divadlo
Více informací najdete
www.dobredivadlo.cz
na:
Pohádka o jednom drakovi, který hledá nevěstu. Pohádku s originálními plechovými loutkami
zahraje Pavlína Kordová z divadelní společnosti Kordula.
Byl jeden drak a ten hledal nevěstu. A usměvavá a milá Maruška, ta by mohla být ta pravá,
ale ta už svého ženicha má. Co bude drak dělat? Čeká ho láska ještě někde jinde? A komu
bude zakletého draka líto, jistě mu může pomoci. Loutková pohádka zapojí do děje i malé
diváky. Děti se stanou součástí příběhu a třeba pomůžou najít drakovi tu pravou nevěstu.
Vstupné 50 Kč, Rodinné pasy zdarma, vstupenky se kupují na místě před představením.
Pořadatel:

Masopust na statku
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Šrámkův statek Piletice, Piletická 6, 500 03 Hradec Králové
26. 2. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin
Místní
Pořad lidových zvyků

Tematická kategorie: Jiný typ akce
Více informací najdete na: www.sramkuvstatek.cz
„Masopust, masopust, kobližky a masa kus“ – masopustní hodokvas, staročeská zabijačka,
prodej zabijačkových pochutin, pečení domácího chleba a smažení Božích milostí
s ochutnávkami
„Masopust, masopust, do kola mě holka pusť“ - obchůzka maškar a všeliké masopustní
taškaření
„Masopust držíme, nic se nevadíme …“ - povídánky o masopustních zvycích našich předků,
Pohádky za pecí, ukázky technik lidové tvorby.

DLOUHODOVÉ AKCE
Králické betlémy minulosti i dneška
Pořadatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
Hradec Králové, 500 03
8. 12. 2016 až 12. 2. 2017 od 9:00 do 17:00 hodin
Datum konání:
Charakter akce: Regionální
Výstava
Typ akce:
Tematická kategorie: Výtvarné umění - lidová řemesla, řezbářství
Více informací
www.muzeumhk.cz
najdete na:
Řezbářská tradice v okolí města Králíky je úzce spjata s mariánským poutním místem Hora
Matky Boží, kam každoročně proudily desetitisíce poutníků.
Betlémové figurky zdejších řezbářů získaly v minulosti značný věhlas a byly dodávány
prakticky do celého světa. I v současné době tradici výroby králických betlémů uchovává
několik tvůrců. Do tohoto kouzelného prostředí návštěvníky uvede vánoční výstava, na níž je
prezentována historická i současná betlémářská tvorba na Králicku. Výstava KRÁLICKÉ
BETLÉMY MINULOSTI I DNEŠKA bude otevřena od 9. prosince 2016. Srdečně Vás také
zveme na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 17.00
hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Místo konání:

BETLÉMY Z LICHTENŠTEJNSKA
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:
Charakter akce:
Typ akce:

Třebechovické muzeum betlémů
Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426,
Třebechovice pod Orebem, 503 46
12. 11. 2016 až 31. 3. 2017
Místní
Výstava

Tematická
Jiný typ akce
kategorie:
Více informací
www.beltem.cz
najdete na:
Výstava Betlémy z Lichtenštejnska představí tvorbu lichtenštejnského řezbáře a restaurátora
Klause Brandla.
Návštěvníci se mohou seznámit s betlémy, které se staví v tomto malém knížectví ležícím na
svazích Alp.

