PROGRAM FESTIVALU 9. - 13. 7. 2014

v rámci doprovodného kulturního programu může návštěvník od středy až do neděle na zámku i v zámecké zahradě
navštívit přehlídku hračkářské tvorby s dílnami, dětskou
hernu a hernu občanského sdružení V růžovém sadu
z Ořechova u Brna. V řadě tvůrčích dílen může rozvíjet
svou fantazii a zkusit si vyrobit jednoduchou hračku. Nebudou chybět pohádková divadelní představení, vystoupení kejklíře, žongléra a chůdochodce a další.
Program probíhá každý festivalový den od 10 do 17 hodin.

středa 9.7
10:00
10:20
13:00
15:00

Slavnostní zahájení festivalu s fanfárami
Téměř divadelní společnost „Devět jednou ranou“
Chůdadlo „Drak, Jiří a věž“
Dřevěné divadlo „Honza a drak“

čtvrtek 10.7
10:00
13:00
14:00
15:00

Téměř divadelní společnost „Labutí panna“
Tonda Novotný „Kvak a Žbluňk“
vystoupení taneční skupiny NAJKIS
Tonda Novotný „Pralesní pohádky“

pátek 11.7
10:00
11:00
13:00
15:00

Téměř divadelní společnost „Čarodějnice z kumbálu“
Divadlo Dívadlo „Africká pohádka“
vystoupení učitelek z MŠ v Kamenici nad Lipou
Divadlo Dívadlo „Smolíček“

sobota 12.7
10:00
13:00
14:00
14:30
15:00

Téměř divadelní společnost „Dva klíče“
Divadlo Krab „Žabák Žak a rak Jak“
vystoupení dětského folklorního souboru Podskaláček
vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Hračkobraní
Divadlo Cirkus Žebřík „Loutky, které nikde nechtěli“

Prázdninově pohodový festival, který svým
návštěvníkům nabízí přehlídku hraček, výrobců či návrhářů hraček z přírodního materiálu,
určený nejen těm, kdo se hračkou profesionálně zaobírají, ale hlavně těm, kterým se hračky
líbí a kteří si ještě nezapomněli hrát nebo chtějí
svým ratolestem udělat radost nákupem nové
hračky či získat inspiraci pro šikovné ruce.

PO CELOU LETNÍ SEZÓNU (červenec– září)

se můžete seznámit s pestrou prezentací
vtipných, nápaditých hraček z přírodního
materiálu, které jinde jen tak neuvidíte.
Mladé adepty hračkářské tvorby tentokrát
zastupují práce studentů oboru hračka
Vyšší a střední uměleckoprůmyslové školy
Praha-Žižkov a Střední školy průmyslové
a umělecké Opava, semestrální práce studentů 3D designu Ústavu vizuální tvorby Fakulty
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ročníkové práce studentů
Fakulty architektury – ústavu průmyslového
designu ČVUT Praha. Kolekci hraček ze sbírky
ing. Františka Kyncla představuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Jako každoročně bude k vidění přehlídka hraček oceněných
značkou Správná hračka – vybráno odborníky.
Velkým lákadlem opět bude výstava Angličáci Matchbox ze sbírky Uměleckoprůmyslového
musea v Praze.

HOSTITELEM SETKÁNÍ

je malebné město KAMENICE NAD LIPOU na
rozhraní Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.
Město Kamenice nad Lipou se HRAČKOBRANÍM
hlásí a zároveň spojuje dva velmi důležité
momenty z regionální historie: Kamenice nad
Lipou byla sídlem tzv. Hračkářské školy (Státní
cvičné dílny hračkářské) a zároveň kamenický
zámek sloužil víc než 50 let jako dětská ozdravovna. Proto nalezl festival hraček věnovaný
hlavně dětskému návštěvníkovi, své místo
právě v Kamenici nad Lipou.

ZÁMEK V KAMENICI NAD LIPOU

je pozdně klasicistní stavbou nacházející se
ve středu města, se zbytky původního hradu.
Svobodní páni z Geymüllerů byli do roku 1945
posledními soukromými majiteli zámku, objekt
byl poté využit jako dětská státní ozdravovna.
V roce 1998 byla její činnost ukončena a zámek přešel do správy Uměleckoprůmyslového
musea v Praze, které přistoupilo v letech 1998
až 2004 k celkové rekonstrukci. V jižním  křídle
zámku má pronajaty prostory Město Kamenice
nad Lipou a Městské muzeum v Kamenici nad
Lipou. Zámek je v části přiléhající ke své jižní
straně doplněn o zámeckou zahradu a park.

neděle 13.7
10:00 Téměř divadelní společnost „Nafrněná princezna“
13:00 Divadlo Vysmáto „O dvou neposlušných telátkách“
15:00 Divadlo Vysmáto „Princezna a drak, aneb jak
               to bylo dál, když si Jirka Zlatovlásku vzal“
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