Město Lanškroun Vás zve na ukončení

Výtvarného sympozia

HLÍNA FESTU
dne 26. 7. 2014 od 14:30 hodin

v nově otevřených zahradách zámeckého parku a nádvoří zámku

Akce bude spojena se Dny partnerských měst – představíme Vám
partnerská města Lanškrouna Castiglione in Teverina, Dzierżoniów,
Hajdúszobosló, Kežmarok a Serock.
Spolupořadatelem akce je Centrum na podporu integrace cizinců
pro Pardubický kraj.

Zámecké zahrady
14:30

Zahájení městského pikniku
Vezměte si s sebou deky a polštáře. Přijďte si jen tak popovídat se svými sousedy a přáteli.
Občerstvení doma sbalte do košíku, nebo si jej můžete koupit na místě.
15:00
Představení partnerských měst
15:15
Soutěže mezi zástupci partnerských měst, aneb starostové Vás baví
Soutěže pro děti. Stejné soutěžní disciplíny jako pro hosty z partnerských měst připravila
městská knihovna i pro Vaše děti.
17:30
Pirátská pohádka – divadélko MRAK
19:00
Vystoupení skupiny historického šermu – Honorata Letohrad
20:00
Taneční vystoupení Maria Angelica De La Hoz M. (Kolumbie) a Anibal Brito Rosario
(Dominikánská republika)
15:30–17:30 Malování vývojkou a ustalovačem na citlivý papír
17:30–20:00 Turnaj dvojic v pétanque
Spolupráce:

Kulturní centrum Lanškroun, Městská knihovna Lanškroun, Městské muzeum Lanškroun,
Základní škola Aloise Jiráska Lanškroun, městský architekt, město Dzierżoniów.

Projekt Dny partnerských měst je spolufinancován z prostředků Pardubického kraje.
Projekt Výtvarné sympozium je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
www.lanskroun.eu  www.hlinafest.cz  www.euro-glacensis.cz  www.integracnicentra.cz
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ
EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH
PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ KOMISE

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Vstup na nádvoří zámku
Představení prezentací studentů zahradní architektury
Jak by mohla vypadat některá lanškrounská zákoutí, ukazují materiály, které zpracovali mladí zahradní architekti. Ty budou vystaveny v průchodu mezi náměstím A. Jiráska a zámeckým nádvořím. Bližší informace poskytne městský architekt, který bude pro zájemce přítomen od začátku akce.

Výstava fotografií pořízených na začátku Hlína festu
Vyfotili jste se na začátku festivalu ve fotokoutku? Přijďte se na sebe podívat.

Nádvoří zámku
14:30
Zahájení akce
14:30–18:00 Výtvarné dílny
Hlína není jen materiálem, ze kterého budou tvořit sochaři. Pro Vás i Vaše děti jsme připravili výtvarné dílny. Keramický výrobek, který si zde vyrobíte, bude následně vypálen a budete si jej moci vyzvednout v lanškrounském
Infocentru.
14:30–19:00
14:30
15:00
16:00

Prodej keramických výrobků
Ochutnávky exotických jídel – přijďte ochutnat speciality z Pobřeží slonoviny
Miejska Orkiestra Dęta - filmové melodie
Vyhodnocení Hlína festu

Celý měsíc vytvářejí na zámeckém nádvoří sochaři sochy, které budou zdobit veřejný prostor v Lanškrouně.
Přijďte se s nimi seznámit. Přijďte si poslechnout, co na sochy říkají odborníci a jak jsou se svými díly spokojeni
výtvarníci.
17:00
18:30
20:30

Big Band Dzierżoniów - muzikálové melodie
Sešlost elektrického dědka
Ugandan Dancers Band

Obřadní síň
21:30

Večerní komentovaná prohlídka obřadní síně, bývalé kapitulní síně kláštera kanovníků
sv. Augustina – tentokrát i z pohledu architekta doplněná komorním koncertem J. Havlíčkové

Přísálí zámku
15:00 – 17:00 Prezentace fotografií z partnerských měst
Přijďte zavzpomínat na svou cestu do Dzierżoniówa, Serocku či Kežmaroku.

Městské muzeum
15:00 – 19:00 Otevřena bude galerie Městského muzea Lanškroun
Do konce Hlína festu navštěvujte zámecké nádvoří, kde můžete stále sledovat, jak sochy vznikají. Sochaři
budou hodnoceni odbornou porotou i laickou veřejností. U vstupu na zámecké nádvoří si vyzvedněte
symbol festivalu – hliněnou kuličku a vhoďte ji do sklenice, která bude stát u díla, které Vás nejvíce zaujalo.
Na Dny partnerských měst Vás zvou i místní restaurace, které pro Vás v týdnu od 21. do 27. července vaří italská, maďarská, slovenská a polská jídla. Do projektu se zapojili: Restaurace Penzionu Karolina (www.karolinapenzion.cz), Koupaliště (www.nakoupalisti.com) U Krkovičky (www.ukrkovicky.eu),
Papaguy Bar & Grill (www.papaguy.cz), U Pastýře (www.upastyre.cz)

