
Jarmark (Pivovarský dvůr)

Barokní detektivka - hra pro rodiny s dětmi, 50 Kč/ herní plán, (zakoupíte na recepci MNG*)

Projížď ky na loď kách na rybníku Konvent, vstup 20 Kč/os., (zakoupíte na recepci MNG*)

Jedlá zahrada - venkovní občerstvení (I. nádvoří, Pivov. dvůr)

Ateliéry - výroba barokních doplňků + fotosoutěž: 50 Kč/os., taneční workshop: zdarma (Piv. dvůr)
Vše, co vás zajímá o květinách - ptejte se a diskutujte na stánku Rozkvetlý domov (Pivovarský dvůr)

Barokní průvod (cesta za barokním uměním), začíná na zámeckých sádkách

Květinový ateliér - tvorba aranžmá s Magdou Lebišovou, povídání o květinách, diskuse, 50 Kč/os. 
(Pivovarský dvůr)

Komentovaná prohlídka zahrad s botaničkou Věrou Bidlovou, zdarma (začátek u Letní prelatury)

Koncert chrámového sboru FONS, zdarma (Konvent)

Slavnostní zahájení s proslovem paní Thamar a Marie Kinsky (I. nádvoří)
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Sobota 27.5. 2017, 10-18 hodin
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10:15 - 18:00
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10:15 - 18:00

10:15 - 20:00
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10:15 - 18:00

11:00, 14:00 a  16:00
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14:30 a 16:30
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* MNG - Muzeum nové generace

DALŠÍ TIPY:
Muzeum nové generace – interaktivní zážitkové poznávání v jednom z nejkreativnějších muzeí ve střední Evropě, klíč k pochopení areálu 
bývalého kláštera
Krajina značek – turistické značky jako umělecká díla v naší krajině (výstava trvá do 18.6. a je součástí expozice Muzea nové generace)
Umění baroka - stálá výstava barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze, potkáte díla Škréty, Brandla, Kupeckého nebo Brokofa 
(vstupenky v MNG*)
Po stopách Santiniho – komentovaná prohlídka bývalého kláštera s průvodcem (vstupenky v MNG*)
Zámecká kavárna a Zámecký obchod  -  stavte se pro výbornou kávu, domácí zákusek a originální suvenýry do budovy Muzea nové generace 

 Vstupenky do ateliérů zakoupíte na Pivovarském dvoře u zámeckého stánku. K Baroknímu průvodu se můžete kdykoliv připojit                   
i odpojit.   Vhozením dobrovolného vstupného do barevných bedýnek pomůžete zrestaurovat sochu Panny Marie Studniční.

KINSKÝ
Žďár, a.s.

 Vyfoťte se kdekoliv v zámeckém areálu s barokním doplňkem z našeho ateliéru a získejte ubytování v zámecké 
Barokní věži pro 2 osoby! Fotky posílejte na sedlakova@zamekzdar.cz. Fotografie s největším počtem LIKŮ na našem 
facebooku vyhrává. Více info u zámeckého stánku se zmrzlinou na Pivovarském dvoře nebo na recepci MNG*. 

DNY OTEVŘENÝCH ZAHRAD
aneb Baroko žije v nás (27.-28.5.2017, Zámek Žďár nad Sázavou)


