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Lukáš Houdek – sudetské humorky
Letní výstava ve Výstavní síni Chrudim představí
tvorbu známého fotografa, který na sebe několikrát
upozornil kontroverzními fotografickými cykly
o romské problematice, homosexuálních vztazích
a nebo gamblingu... Svou tvorbou se snaží
o zprostředkování mostu mezi menšinami a majoritní
společností, jak o tom svědčí i jeho projekt na podporu
tolerance Hate Free. Výstava potrvá do neděle
21. června.
Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha
Návštěvní doba: Út–Pá 10–13 14–17, So–Ne 14–17
Kurzy tance a společenského chování
– zápis
Zápis bude prováděn přes web www.chrudimdnes.cz,
a to v pondělí 1. června od 14 hodin. Zahájení kurzů
bude v pátek 4. září 2015.
KUTNÁ HORA, HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA
S KOSTELEM SV. BARBORY A KATEDRÁLOU
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V SEDLCI
Památky Světového dědictví v České republice
– přednáškový cyklus Mgr. Pavla Panocha Ph.D.
Poslední přednáška cyklu. Rezervace míst v Divadle
Karla Pippicha, ( 603 881 003, Po–Čt 14–18,
Pá 14–17 h nebo v Informačním centru Chrudim,
( 773 993 333. Pondělí 1. června v 17 hodin
Muzeum barokních soch
Kytlice
Doprovodný program k výstavě Lukáše Houdka.
Promítání dokumentu Rozálie Kohoutové Kytlice
o osudech stejnojmenné sudetské obce v severních
Čechách poznamenané nacionalismem. 63 minut.
Čtvrtek 4. června v 17 hodin
Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha
Renato Giordano a Rodolfo Sonego
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Simona Stašová a Michal Dlouhý v hlavních rolích
hořko-sladké komedie o zdánlivě normálním
manželství. Uvádí Divadelní agentura Harlekýn.
Divadelní předplatné A. Úterý 16. června v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 310 Kč
Svatojánské putování
Jan Křtitel – svátek jeho narození připadá na 24.
červen (nejdelší den v roce). Byl podle Ježíše
největším
ze všech proroků. Ve svých 27
letech odešel do judské pustiny kázat a své
následovníky, včetně Ježíše, křtil v řece Jordán. S
jeho svátkem jsou spojené různé tradice. Říkávalo se
o svatojánském koření, že má být trháno v okamžiku,
kdy zvoní polední zvon.
Na Báře se můžete těšit na jarmark a další program.
Sobota 27. června od 14 do 18 hodin
Rozhledna Bára

1.7.

1.7.

Připravujeme:
Tara fuki
Dorota Barová – violoncello, voice
Andrea Konstankiewicz – violoncello, voice, hang
Obě violoncellisky se hudbě věnují od malička
(konzervatoř, studium muzikologie, různé hudební
projekty), ale až jejich společným setkáním v Brně
v roce 2000 mohlo vzniknout duo Tara Fuki… Hudba
Tara Fuki je naprosto svébytná (své kořeny má
ve společných improvizacích, které jsou postupně
hlouběji propracovávány), křehce dynamická
a výrazově nesmírně bohatá. Obohacená o otisky
různých hudebních stylů s příchutí dálek, vytváří
originální krasohled ženského nitra.
Středa 1. července v 18.30 hodin
Před Divadlem Karla Pippicha • Vstup zdarma
MĚSTSKÉ KINO CHRUDIM
www.kinochrudim.cz
Olga Špátová: Daleko za sluncem
Dokumentární / ČR / Česko / 2015 / 76 min. Režie:
Olga Špátová. Dokument Daleko za sluncem,
který v produkci HBO Europe natočila režisérka
a kameramanka Olga Špátová, vypráví příběh
zdravotníka Aleše Bárty, který už od dětství miluje
Afriku, a tak se rozhodl založit nemocnici v nejchudší
části tohoto kontinentu. Před deseti lety se vydal na
cestu po Keni, kde polovina místních obyvatel žije
pod hranicí chudoby. Hledal vhodné místo a našel ho
ve vesnici Itibo v odlehlém kraji Nyamira zamořeném
nemocemi, kde do té doby místní lidé marně hledali
lékařskou pomoc. Mnoho pacientů tu zbytečně
umíralo i na choroby nebo úrazy, které jsou běžně
léčitelné. Do nemocnice, která byla založena v rámci
rozvojových projektů občanského sdružení ADRA,
pravidelně jezdí zkušení čeští lékaři, ale i medici.
Díky Aleši Bártovi tu mají k dispozici operační sál,
zubní ordinaci, ambulanci a porodnici. Za posledních
deset let se v české nemocnici podařilo zvýšit životní
úroveň a snížit úmrtnost novorozenců o padesát
procent. Od té doby tam afričtí i čeští lékaři spolu se
studenty medicíny ošetřili desítky tisíc lidí a zachránili
stovky životů.
Úterý 2. června v 18 hodin • Vstupné 100 Kč
Poslední představení sezóny:
SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádka / Fantasy. Česko / Slovensko, 2015,
97 min. Režie: Alice Nellis. Hlavní hrdinkou je
mladá dívka Bohdanka, která se narodí do utrápené
rodiny pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku
proklela sedm svých synů a z těch se stali krkavci.
Rodiče před Bohdankou toto rodinné neštěstí
tají. Když se Bohdanka na prahu dospělosti dozví
o prokletí své rodiny, rozhodne se, že musí bratry
zachránit. Od místní čarodějky se jí dostane rady, že
musí svým bratrům ušít košile. Ale ne lecjaké – sama
bez pomoci musí natrhat kopřivy, zpracovat vlákna,
utkat látku a ušít každý steh. Bohdanka se vydává
na dlouhou cestu za záchranou svým bratrů. Hrají:
Martha Issová, Sabina Remundová a další.
Sobota 6. června v 18 hodin
Neděle 7. června v 18 hodin • Vstupné: 120 Kč
Kino znovu zahájí provoz v září 2015.

64. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
30. června – 6. července 2015
www.loutkarska-chrudim.cz
Celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství
promění město Chrudim na ráj loutkářů a dětí plný
fantazie a nevšedních divadelních zážitků. Tématem
letošního ročníku je „proměna“ a 240. výročí narození
Matěje Kopeckého.

sáva©2010
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Úterý 30. června
Třetí gong
(50‘, 10 let) • inspirativní program
Naivní divadlo, Liberec, Česká republika.
Komedie o loutkovém divadle ve městě sportu...
Divadlo Karla Pippicha v 19 hodin
Vernisáž výstavy Detaily procesu
(40‘, 10 let) • doplňkový program
KALD DAMU a FAMU, Praha. Zahájení výstavy
o současné tvorbě Katedry alternativního a loutkového
divadla DAMU. Praha.
Výstavní síň Divadla Karla Pippicha ve 20.30 hodin
Vinnetou
(50‘, 10 let) • inspirativní program
KALD DAMU, studenti 2. ročníku, Praha.
Legenda o indiánském náčelníkovi opět ožívá.
Stan u Divadla Karla Pippicha ve 21.30 hodin
The Smooth Life
(60‘, 15 let) • inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika.
Autobiografické loutkové vyprávění pro 8 diváků
o strastech lidí pocházejících z oblastí izraelskojordánská regionu.
Slavoj Divadla Karla Pippicha od 23 hodin
sáva©2010
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Středa 1. července
Calisto
(120‘, 8 let) • inspirativní program
Collegium Marianum & Divadlo Buchty a loutky,
Česká republika. Opera s loutkami o třech dějstvích
Divadlo Karla Pippicha ve 20 (A + B) hodin
O rybáři a staré botě
(20‘, 3 let) • hlavní program
Spolek loutek LOUTKINO, Brno. Autorská úprava
pohádky O zlaté rybce, ale není rybka jako rybka.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 11, 14 (A) a 16 (B) hodin
Bajky
(15‘, 5 let) • hlavní program
Za dveřmi, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou.
Kolem otočného paravánu s různými druhy loutek
uvidíte život zvířátek, který je lidem velice podobný.
Daidalův pád
(60‘, 10 let) • hlavní program
OPAL LD SVČ, Opava.
Příběh o vině a trestu antického hrdiny Daidala a jeho
syna Ikara.
MED v 10, 14 (B) a 16 (A) hodin
Deset-dvacet-Sova!
(40‘, 4 let) • inspirativní program
Studio DAMÚZA, Praha.
Interaktivní představení, které zvedne děti ze židle
a nenechá nikoho stát v koutě.
Stan za Divadlem Karla Pippicha
v 10 a v 13 (A+B) hodin
Zahájení Loutkářské Chrudimi
doplňkový program
Průvod z Žižkova náměstí k Divadlu Karla Pippicha,
kde budou rozličné divadelní produkce.
Od 17 do 19 hodin
Don Šajn aneb Marnotratný syn
inspirativní program
Tyjátr, Nitra, Slovenská republika. Hra podle lidových
loutkářů o svůdci žen Donu Juanovi.
Za Divadlem Karla Pippicha od 17 (A+B) hodin
The Smooth Life
(60‘, 15 let) • inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika
Autobiografické loutkové vyprávění pro 8 diváků
o strastech lidí pocházejících z oblastí izraelskojordánská regionu.
Slavoj Divadla Karla Pippicha od 23 hodin
Čtvrtek 2. července
Povídám, povídám pohádku
(30‘, 3 let) • hlavní program
Kašpárek, DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav.
Vtipná hříčka dětem pro zábavu i poučení.
Divadlo Karla Pippicha ve 11 a v 14 (A+B) hodin
ChaChaCha
(50‘, 5 let) • inspirativní program
Divadlo Alfa, Liberec, Česká republika.
Maňásková expedice do království němé filmové
grotesky aneb Než komedie byla králem…
Jeviště Divadla Karla Pippicha
v 17 (B) a v 19 (A) hodin

3.7.

Hygiena krve
(50‘, 14 let) • inspirativní program
Divadlo Líšeň, Brno. Hra inspirovaná svědectvími
a vzpomínkami těch, kteří byli zasaženi holocaustem
a texty ze současných militantních neonacistických
webů.
Jeviště Divadla Karla Pippicha
ve 22 (B) a ve 23.30 (A) hodin
Zapeklitá povidla
(25‘, 3 let) • hlavní program
LS Bedruňka, Brno.
Pohádkový příběh dvou skřítků a jednoho čerta.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
ve 11, 15 (B) a v 17 (A) hodin
Rytíř Brumla a maličká víla
(25‘, 3 let) • hlavní program
LD Maminy, Jaroměř
Láska přes internet v pohádkové podobě aneb
Tak trochu o holčičím a klučičím světě
Norská pohádka
(50‘, 3 let) • inspirativní program
Buchty a loutky, Praha, Česká republika.
Na motivy norské lidové pohádky Na východ od
slunce na západ od měsíce v rámci mezinárodního
projektu Srovnání různorodých cest loutkového
nastudování norské pohádky. Podpořeno grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Spolkový dům v 10, 16 (A ) a 18 (B) hodin
The Smooth Life
(60‘, 15 let) • inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika.
Autobiografické loutkové vyprávění pro 8 diváků
o strastech lidí pocházejících z oblastí izraelskojordánská regionu.
Slavoj Divadla Karla Pippicha ve 20 a ve 22 hodin
Herkules aneb Dobytí pekla
doplňkový program
Tyjátr Nitra, Slovenská republika. Hra podle lidových
loutkářů inspirována řeckou mytologií a hrdinskými
činny siláka Herkula.
Za Divadlem Karla Pippicha v 11 hodin
Caravana Obscura
inspirativní program
Divadlo Continuo, Malovice, Česká republika.
Novocirkusové představení pro celou rodinu
s loutkami a za doprovodu živé hudby.
Za Divadlem Karla Pippicha v 18 a v 19 hodin
Batosnění
(35‘, 1 let) • doplňkový program
Studio DAMÚZA, Praha.
Pohádková ukolébavka inspirovaná vhodná pro děti
od 10 měsíců do 3 let a jejich rodiče.
Herna Divadlo Karla Pippicha v 10 a v 15 hodin
Pátek 3. července
Na východ od slunce, na západ od měsíce
(50‘, 4 let) • inspirativní program
Theater Innlandet, Divadlo ANPU, NIPOS, Norsko,
Česká republika.
Pohádka o neštěstí a štěstí, které chvíli jsou a pak
zase pominou...Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska.
Divadlo Karla Pippicha v 10 a ve 14 (A+B) hodin

4.7.

Den osmý
(50‘, 10 let) • inspirativní program
Divadlo CONTINUO, Malovice.
Dramatizací a přetavením původních mytologických
motivů vznikla inscenace spojující prvky fyzického
a loutkového divadla za doprovodu živé hudby.
Divadlo Karla Pippicha v 19 (A+B) hodin
Medvěd!?!
(25‘, 5 let) • hlavní program
Bubliny, Dramatická školička, Svitavy.
Pohádka, existenciální a politické drama se smutným
svědectvím o civilizaci. Kafkovská absurdita, půvabná
loutkařina i multimediální show.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 10, 15 (A) a v 17 (B) hodin
pan Žabák aneb Za dobrodružstvím
(50‘, 3 let) • hlavní program
Teátr Vaštar, Ostružno.
Lehce poetický a těžce dobrodružný příběh
o kamarádství a jeho problémech.
MED v 11, 15 (B) a v 17 (A) hodin
Kachničky ošidori
(10‘, 6 let) • hlavní program
Geld und Money Theatre Plzeň.
Plzeňská představa o japonském punku.
Slavoj Divadla Karla Pippicha ve 14, 14.30, 16 (A1),
16.30 (A2), 18 (B1), 18.30 (B2) hodin
Dešťová víla
(40‘, 5 let) • inspirativní program
Studio DAMÚZA, Praha.
Pohádkový příběh o tom, co všechno se může stát na
opuštěném nočním stolku.
Stan za Divadlem Karla Pippicha
v 11 a ve 13 (A+B) hodin
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
(45‘, 5 let) • doplňkový program
Pohádky a loutky rodiče a přátelé MŠ Lidická
Strakonice. Pohádkový příběh K. J. Erbena o princi,
třech pomocnících a osvobození princezny, kterou
vězní zlý čaroděj.
Spolkový dům v 16 hodin
The Smooth Life
(60‘, 15 let) • inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika.
Autobiografické loutkové vyprávění pro 8 diváků
o strastech lidí pocházejících z oblastí izraelskojordánská regionu.
Slavoj Divadla Karla Pippicha v 20 a ve 22 hodin
Komentované prohlídky expozicí
doplňkový program
Komentované prohlídky stálými expozicemi muzea.
Prohlídka trvá cca 60 minut a skupiny mají omezenou
kapacitu 20 osob, proto si rezervujte místo přímo
v recepci Muzea loutkářských kultur, e-mailem na
puppets@puppets.cz nebo na ( 469 620 310.
Muzeum loutkářských kultur
v 21, 21.30, 22 a v 22.30 hodin
Sobota 4. července
Individuální výstupy s loutkou
(120‘, 5 let) • inspirativní program
SAL SČDO. Finále individuálních výstupů s loutkou.
Divadlo Karla Pippicha v 18 (A+B) hodin

5.7.

Osmý hřích je drzost
(40‘, 8 let) • hlavní program
Rámus, Plzeň a Krtek, Plzeň. Podobenství o lidském
hříchu či lidské nenasytnosti v mnoha podobách.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 10, 14 (A) a v 16 (B) hodin
O šmolíčkovi
(20‘, 3 let) • hlavní program
Malé dvě, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř.
Adaptace klasické pohádky pro děti.
MED v 11, 15 (B) a v 17 (A) hodin
Tenkrát v Paříži
(40‘, 12 let) • hlavní program
Spolek loutkářů Na Holou, Hořovice.
Parodickou kompilací motivů známých detektivek.
Kdo zvítězí v souboji gemiálních mozků.
Spolkový dům v 11, 14 (B) a v 16 (A) hodin
Kachničky ošidori
(10‘, 6 let) • hlavní program
Geld und Money Theatre Plzeň.
Plzeňská představa o japonském punku.
Slavoj Divadla Karla Pippicha ve 13, 13.30, 15 (A3),
15.30 (A4), 17 (B3), 17.30 (B4) hodin
Golem a alchymisté
(40‘, 4 let) inspirativní program
Studio DAMÚZA, Praha.
Loutková pohádka na motivy starých židovských
pohádek,obzvláště pak legendy o Golemovi.
Stan za Divadlem Karla Pippicha
v 10 a ve 13 (A+B) hodin
The Smooth Life
(60‘, 15 let) • inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika
Slavoj Divadla Karla Pippicha v 18 a ve 20 hodin
Neděle 5. července
Metamorphosis
(55‘, 8 let) • inspirativní program
Bernd Ogrodnik, Island.
To, co poezie přináší literatuře, může loutkářství
nabídnout divadlu.Představení Metamorphosis
je souborem krátkých příběhů, které využívají
metaforického půvabu loutek. Podpořeno grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
Divadlo Karla Pippicha v 19 hodin
Já nespím, Arieli
(35‘, 4 let) • hlavní program
Oklikou, Praha. O tom, co je a co není. Co se zdá a co
se nezdá. O Cilce a Arielovi. O hranicích a předělech.
Pro děti i dospělé.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 11, 14 (A) a v 16 (B) hodin
Karmen
(30‘, 8 let) • hlavní program
Spolek loutkářů Vozichet, Jablonec n. Nisou.
Loutková opera na motivy známé opery.
MED v 10, 14 (B) a v 16 (A) hodin
Vyvraždění Vršovců
(17‘, 10 let) • hlavní program
Loutkové divadlo Maminy, Jaroměř.
Není to pohádka a není to pro malé caparty.

GALERIE ART
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regionální muzeum

Bílobílý svět
(33‘, 18 let) • hlavní program
LS Střípek – skupina Šafrán, Plzeň.
Výtvarně loutková ilustrace prózy a poezie Daniela
Heviéra.
Spolkový dům
ve 13, 15 (A1), 17 (B) a v 18.15 (A2) hodin
Perníková chaloupka
(40‘, 4 let) inspirativní program
Studio DAMÚZA, Praha.
Loutková pohádka pro jednu herečku a muzikanta.
Žili, byli Jeníček a Mařenka. A ti zabloudili v hlubokém
lese. Ale naštěstí v dálce zahlédli světýlko...
Stan za Divadlem Karla Pippicha
v 10 a 13 (A+B) hodin
The Smooth Life
(60‘, 15 let) inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika
Slavoj Divadla Karla Pippicha v 17 a ve 22 hodin
Filmový večer – Malý pán
doplňkový program
Velká cesta Malého pána. Loutkový film natočený
podle dětské knihy. Kino ve 22 hodin
Pondělí 6. července
Proměny
(60‘, 4 let) • inspirativní program
Semináře 64. loutkářské Chrudimi.
Komponovaný program ukázek z práce seminářů
64. loutkářské Chrudimi
Divadlo Karla Pippicha ve 13 hodin
Pohádky ovčí babičky
(45‘, 4 let) inspirativní program
Divadlo Alfa, Plzeň, Česká republika.
Pět příběhů o jednom beránkovi, který je chytřejší
než tři vlci dohromady!
Divadlo Karla Pippicha v 17 (A+B) hodin
Už je to tak!
(35‘, 3 let) • doplňkový program
LD V Boudě, Plzeň.
Je to příběh obyčejného ševce, hrdiny bez bázně,
který sice nenosí brnění, a nemá ani meč, ale přesto
porazí strašného draka a vysvobodí princeznu.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 10 a v 16 hodin
OutCidre
(55‘, 6 let) • inspirativní program
Budilova divadelní škola, Praha. Živá a pohybující
se instalace. Kmen složený z Bouffonů Outcidrů
představuje rodinu zkvašených lidských neřestí.
okolo Divadla Karla Pippicha ve 14 hodin
Rozkrávka
(50‘, 3 let) • inspirativní program
Divadlo PIKI, Pezinok, Slovenská republika.
Pohádka s písničkami o tom, jak v pohádkovém lese
žijí vedle tří kůzlátek a tří prasátek také tři telátka a co
všechno tam spolu zažijí..
Stan za Divadlem Karla Pippicha v 15 (A + B) hodin
Divadelní pouť
doplňkový program
Prostor pro všechny, kteří mohou a chtějí udělat
radost sobě i druhým a jsou toho schopni pod širým
nebem. Za Divadlem Karla Pippicha 14–17 hodin

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Široká 86, ( 469 620 330
info@muzeumcr.cz, www.muzeumcr.cz
návštěvní doba: Út–Ne 9–12, 13–17
Expozice:
ALFONS MUCHA – PLAKÁTY
UMĚLECKÉ ŘEMESLO
MOZAIKA Z DĚJIN REGIONU
EXPOZICE LIDOVÉHO NÁBYTKU
Pro MŠ, ZŠ a SŠ jsme připravili edukační programy.
Výstavy:
POČÁTKY LETECTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI
(1910–1948)
Výstava se soustředí nejen na první letecké úspěchy
Jana Kašpara či Evžena Čiháka, ale představuje
také další letecké konstruktéry a snílky. Součástí
je i bohatý doprovodný program: letecký simulátor,
skládaní letadýlek ze stavebnice Airfix, přednášky:
Prezentace 43. výsadkového praporu v Chrudimi
Pondělí 8. června v 17 hodin
Vstupné 20 Kč
Výstava potrvá do neděle 14. června.
150 LET OD VZNIKU
MUZEJNÍHO SPOLKU V CHRUDIMI
Výstava potrvá do neděle 23. srpna
CHRUDIM – BRÁNA ŽELEZNÝCH HOR
ANEB KAMENY SE VALÍ NA CHRUDIM
Výstava
netradičním
způsobem
představí
geologickou krásu Železných hor. Přijďte si položit
dlažbu, projděte se naboso po kamenech a poznejte
stopy pravěkých živočichů. Nechte se vtáhnout do
vytvořeného dioramatu nedalekého Přibylovského
lomu, kde se před několika desítkami miliony let
rozlévalo druhohorní moře. Výstava potrvá do neděle
6. září.
FROM ACROSS THE POND
– SANDRA BODWELL SKODON
(malby americké umělkyně)
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 25. června v 17 hodin.
Americká malířka Sandra Bodwell Skodon si Vás
dovoluje pozvat na výstavu svých obrazů jako
výraz vděčnosti za to, že se jí konečně podařilo
získat vytoužené povolení trvalého pobytu v České
republice. Obrazy jedinečným způsobem spojují
svět živé a neživé přírody a odhalují tak nečekané
podobnosti tvarů a barev. Originalita obrazů spočívá
v jejich výrazné barevnosti a ve způsobu, jakým
malířka vidí přírodu za velkým rybníkem... Výstava
potrvá do neděle 30. srpna.
Akce:
8. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2015
(Za zamčenými dveřmi)
3.–7. srpna od 9 do 15 hodin
objednávky: hlavacova@muzeumcr.cz
Projekty:
PROJEKT „CHRUDIM – MĚSTO TŘÍ MUZEÍ“
Sdružuje tři chrudimská muzea: Regionální muzeum
v Chrudimi, Muzeum barokních soch, Muzeum
loutkářských kultur v Chrudimi a spolupracuje
s Turistickým informačním centrem města.

galerie art
vodní zdroje
občanské sdružení altus
zuš chrudim

reg. muzeum
muzeum loutkářských kultur
pod širokými schody

POZNÁVÁME CHRUDIM – edukační program
pondělí, pátek (9–13), objednávky:
hlavacova@muzeumcr.cz
Cyklus interaktivních prohlídkových tras pro školy:
1. Za dominikánským pokladem
2. Kacafírkovo dobrodružství
3. Příběh tesaný do kamene
Více informací na našich stránkách.
MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
( 469 620 310
puppets@puppets.cz, www.puppets.cz
Návštěvní doba: Út–Ne 9–18
Vstupné 80 Kč, snížené 40 Kč,
více o vstupném na webu
Stálé expozice:
Magický svět loutek
Vstupte do Magického světa loutek a nechte se vést
od historie k moderně českého loutkářství. Nahlédněte
do světa Orientu.
Výstavy:
Divadlo zrozené z vody
Viděli jste někdy loutky pohybující se na vodní
hladině? Výstava prezentující fenomén vietnamského
vodního loutkového divadla.Výstava potrvá do neděle
27. září.
Říše loutek – 95 let bez přestávky
Výstava se koná u příležitosti 95 let nepřetržité
činnosti amatérského souboru Říše loutek Praha.
Výstava potrvá do 10. ledna 2016.
Bílé prapory nad Evropou!
70 let od konce 2. světové války
Návštěvníci se na výstavě seznámí s vývojem českého
loutkářství v průběhu 2. celosvětového válečného
konfliktu. Výstava potrvá do 10. ledna 2016.
Vítejte v říši divů
Historie ochotnického divadla obce Sudslava
Výstava reprodukcí opon vznikla ve spolupráci se
Spolkem Genius loci Sudslava o. s.
Výstava potrvá do neděle 25. října.
Akce:
Den dětí
V tento den je v muzeu výjimečně otevřeno i v pondělí.
Navíc po celý den se děti mohou těšit na zábavné
úkoly a hry v expozici, v ateliéru i v herně muzea.
V případě hezkého počasí využijeme i terasy. Vstup
do muzea je tento den volný.
Pondělí 1. června od 9 do 18 hodin
POD ŠIROKÝMI SCHODY
Vodní zdroje Chrudim, U Vodárny 138
( 469 637 101, vz@vz.cz, www.vz.cz
Výstava:
Železné hory v proměnách času
– pokračování výstavy
Výstava potrvá do úterý 30. června
Návštěvní doba: Po–Pá 8–16
Přednášky:
Příběhy z mytologie
Tomáš Pavlík
Čtvrtky 4., 11. a 18. června v 19 hodin

GALERIE ART
Světlana a Luboš Jelínkovi, www.galerieart.cz
Návštěvní doba: Po–Pá 14–17.30, So 9–11.30
Josef Čapek – Grafika
Výstava potrvá do čtvrtka 18. června.
Výstavní síň
Jan Svoboda & Ondřej Svoboda
Obrazy a sochy
Výstava potrvá do úterý 16. června.
Gotické sklepy
Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.
Náměstí U Vodárny 138, 723 004 397
gutzer@centrum.cz
Krása a chudoba Nepálu
Charitativní přednáška Petra Kohoutka, který
působil v Nepálu jako dobrovolník těsně před
zemětřesením. Přednášet bude o životě obyčejných
lidí, ale i památkách a přírodě. Dobrovolné vstupné
bude použito na obnovu odlehlé nepálské vesnice
postižené zemětřesením.
Úterý 2. června v 18 hodin
Občanské sdružení Altus
Strojařů 1387, Chrudim, ( 723 004 397
gutzer@centrum.cz
Vycházka za motýly
na Vrchlického návrší
Lákání nočních motýlů na světlo a povídání o nich
s Davidem Breiterem. Zdarma, koná se díky podpoře
Pardubického kraje.
Pátek 5. června
Sraz ve 22 hodin u vodárny na Monaku.
Na kole Železnými horami I.
Cyklovýlet po první části naučné cyklostezky MAGMA
s komentovanými zastávkami. Hlinsko – Včelákov –
Švihůvek – Žumberk – Lukavice – Svídnice – Škrovád
– Chrudim. Délka 38 km. Vede N. Gutzerová.
Přihlášky nutné.
Sobota 20. června
Sraz v 9.50 hodin u vlakového nádraží
Na kole Železnými horami II.
Cyklovýlet po druhé části naučné cyklostezky MAGMA
s komentovanými zastávkami. Křemenice – Spálava
– Horní Bradlo – Polánka – České Lhotice – Hradiště
– Nasavrky – Práčov – Rabštejnská Lhota – Chrudim.
Délka 40 km. Vede N. Gutzerová. Přihlášky nutné.
Jízdné a přeprava kol hrazena z grantu Města
Chrudim. Sobota 27. června
Sraz v 8.50 hodin u autobusového nádraží.
ZUŠ CHRUDIM
Evropský den hudby
Kdo si chce zahrát, může se domluvit na produkci
s p. R. Herbstem na ( 777 975 620.
Čtvrtek 18. června od 9 do 22 hodin
Park vedle ZUŠ, v případě nepříznivého počasí se
akce ruší
Společný koncert žáků smyčcového
oddělení ZUŠ a žáků z Hudebního
institutu z finského města Kotka
Jako host vystoupí vnučka nejuznávanějšího finského
skladatele Jeana Sibelia.
Čtvrtek 25. června v 19 hodin
Hudební síň J. Doubravy (ZUŠ) • Vstupné dobrovolné

mama klub chrudim
café zeměplocha

big band chrudim
chrud. komorní filharmonie
kavárna v mraveništi

Big band Chrudim
Letní koncert – Evropský den hudby
pod širým nebem
Big band Chrudim s dirigentem Martinem Profousem
si vás dovolují pozvat na vystoupení v Klášterních
zahradách v Chrudimi. Uslyšíte známé i nové melodie
v podání vašich oblíbených chrudimských muzikantů
a zpěvaček. Jako host vystoupí ColorBand – taneční
orchestr ze ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Neděle 21. června v 18 hodin
Klášterní zahrady Chrudim
Chrudimská komorní filharmonie
Vítání léta
Chrudimská komorní filharmonie vás zve na tradiční
Vítání léta – koncert na nádvoří zámku ve Slatiňanech.
Uslyšíte to nejlepší z letošní sezóny, vážnou
i populární hudbu, instrumentální skladby i vokální
výkon skvělé slatiňanské zpěvačky Jany Sychrovské,
která v závěru koncertu společně s orchestrem
zazpívá nejkrásnější muzikálové balady. Krom toho
se můžete těšit na díla W. A. Mozarta, P. Mascagniho,
M. Ravela, H. Berlioze a dalších. Orchestr řídi dirigent
Martin Profous.
Pátek 26. června v 18 hodin
Nádvoří Zámku Slatiňany
KAVÁRNA V MRAVENIŠTI
Novoměstská 59, ( 774 097 417
vmravenisti@gmail.com, www.vmravenisti.cz
Pondělí
Anglické zpívánky
9.15–10 hodin
České zpívánky
10.15–11 hodin
Úterý
Montessori (1,5–2 roky)
9–10 hodin
Montessori (2–4 roky)
10.15–11.15 hodin
Hra na djembe
(Vojta Kudrnáč 7–99 let) 18–21 hodin
Středa
Jóga pro maminky
Hlídání lze po domluvě zajistit 9.30–10.45 hodin
Jóga pro maminky
11–12.15 hodin
Čtvrtek
Montessori (2–4 roky)
9–9.45 hodin
Čj zpívánky s Vendulkou
10–10.45 hodin
Angličtina pro děti od 3 let
15.30–16.15 hodin
Pátek
Montessori (1–1,5 roku)
9–10 hodin
Jóga pro maminky i tatínky
9.30 hodin
Jógové hrátky (4–8 let) 16.30–17.30 hodin
Otevírací doba: Po–Pá 9–19, So–Ne 14–19
Ve dnech státního svátku 14–19

MAMA KLUB chrudim
Strojařů 846, ( 469 689 119
mamaklub.chrudim@seznam.cz
www.mamaklubchrudim.cz
Běžný provoz Po–Pá 8–12, odpoledne a o víkendech
dle programu. Pravidelný dopolední program aktivit
pro rodiče s dětmi a pravidelný odpolední program
pro děti najdete na www.mamaklubchrudim.cz nebo
našem Facebookovém profilu.
VÝROBA MINIINDIÁNKŮ KE DNI DĚTÍ
Přijďte se naučit vyrábět tyto exotické krasavce, po
kterých se děti mohou doslova utlouct a překvapte je
tím nej dárkem od maminky.
Pondělí 1. června v 16 hodin
POVÍDÁNÍ O PORODU A PROHLÍDKA
PROSTOR CHRUDIMSKÉ PORODNICE
Sraz ve 4. patře nemocnice. Termín si, prosím, ověřte
na webu nebo na ( 774 489 117.
Středa 3. června v 17 hodin
CVIČENÍ TĚHOTNÝCH MAMINEK
S FYZIOTERAPEUTKOU
Středa 10. června v 17.30 hodin
PARTNERSKÉ PŘEDPORODNÍ
SETKÁNÍ S KATARÍNOU
Více na webu. Nutné se nahlásit na ( 774 489 117.
Sobota 13. června od 10 do 17 hodin
DULA U PORODU
Středa 17. června v 17 hodin
HLÍDACÍ KOUTEK PRO DĚTI S AKTIVITAMI
Zajišťujeme na Fresh festivalu Pardubice, na
Dostihovém závodišti. www.freshfestival.cz. Sobota
20. a neděle 21. června
KURZ SEBEOBRANY PRO RODIČE A DĚTI
Od září do prosince – hlaste se nyní na ( 725 803 899.
Podpořeno grantem Zdravého města Chrudim.
Mamaškolka s Andreou
aneb podporuje děti a rodiče k aktivně strávenému
volnému času. Každé úterý v 9 hodin.
Mamaškolka s Mirkou
Každý čtvrtek v 9 hodin + navíc. 4. června „O vodě“
a 25. června „Putování za vílami a skřítky.“
Sraz v 9 hodin u hřbitova v Topoli.
Příměstské tábory 2015
Poslední uvolněná místa v těchto termínech:
20.–24. července Písnička. 10.–14. srpna Anglický
tábor. 17.–21. srpna Exkurze.
Více info na ( 725 803 899.
Ve středu 3. června otevíráme Kreativní klub Café
Zeměplocha. Resselovo nám. 4, Chrudim. Více na
www.cafezemeplocha.cz a Facebooku.
Kreativní klub Café Zeměplocha
Resselovo nám. 4, Chrudim. www.cafezemeplocha.cz.
Najdete nás i na Facebooku.
Pro veřejnost otevřeno každou středu 10–18 hodin,
již od 3. června.
Jednorázové dílny navíc v těchto termínech:
Lízátková kytice
Dárek maminek dětem k jejich svátku.
Pondělí 1. června v 17 hodin
Kniha Quiet Book
Celosvětový trend, který vyrábí maminky pro své
ratolesti. Sobota 6. června v 10 hodin

jazykové centrum v chrudimi
ddm

café zeměplocha
zdravíčko chrudim
spolek edda

Kytička,,MiniBiedermeierka“
Z živých květů pro radost svou i ostatních.
Středa 10. června v 17 hodin
Andělé a víly z ovčí vlny
Neděle 14. června v 10 hodin
Ručně vyráběná mýdla
Dárek pro děti za vysvědčení nebo paní učitelky ke
konci školního roku.
Středa 17. června v 17.30 hodin
Aplikace na háčkované čepičky
Kytičky, auta a vše, čím Vás napadne ozdobit svou
háčkovanou čepici..
Neděle 21. června v 10 hodin
Nutné se na každou dílnu nahlásit předem
na ( 774 489 117.
Připravujeme:
Přednáška Příroda Mexika
Pátek 24. července v 16.30 hodin
ZDRAVÍČKO CHRUDIM
Filištínská 143, ( 731 708 892, 737 926 802,
www.facebook.com/zdravickochrudim.cz
www.mujzdravyzivot.cz
1. června je den dětí – v pondělí 1. června má
Zdravíčko Chrudim dáreček pro každé dítě, které
navštíví naši jídelnu
Kurz – Zavařování bez cukru a octa
Úterý 2. června od 15 do 18 hodin • Cena: 500 Kč
Sushi bar
Středa 3. června od 11 do14 hodin
Bezplatná poradna v Chrudimi
Středa 3. června od 14.30 do 15.30 hodin
Vaříme pro zdraví – víkendový kurz
Kurz je určen pro všechny, kteří znají cenu svého
zdraví a chtějí se něco nového naučit.
Pátek 5. června od 15 do 18 hodin
Sobota 6. června od 9 do 12 hodin
Cena: 1000 Kč
Povídání nejen o aromaterapiii
Pátek 19. června v 17 hodin
Zdravíčko v Mš v Úhřeticích
Pátek 26. června dopoledne
SPOLEK EDDA
( 776 759 744, edda-chrudim.cz
Město dětí – Mini Plzeň 2015
Setkání dětské delegace na prázdninový projekt Mini
Plzeň: 5.+12.+19. června Chrudimské Velvyslanectví
v Plzni: 30. června – 3. července Zájemci o zapojení
dětí ve věku 8 až 12 let do hry o město kontaktujte
Ivanu Hrubou, Ivana.hruba@edda-chrudim.cz,
( 732 479 254, více info: http://miniplzen.eu/
Táta fesT 2015 – Letní kino Chrudim
Sobota 20. června od 21 hodin – Teátr Pavla Šmída
– premiéra představení Kabaret Marion – vstupné
dobrovolné – dárek pro tatínky k svátku! After párty
Dj. Bingy.
Neděle 21. června od 14 hodin – Dětská pohádka
O Smolíčkovi, řemeslné dílny pro táty a jejich děti,
odpolednem provede Divadlo Facka, kapela Čellisti
z Pardubic (v 18 hodin). Vstupné: dospěláci 100 Kč,
děti 50 Kč, děti do 3 let zdarma. Worshopy v ceně
vstupného.

Jazykové centrum v Chrudimi
Podfortenská 103, ( 603 943 593
gabriela.smetanova@email.cz
3. ročník ENGLISH CAMP
pro děti od 5 do 14 let vždy od 9 do16 hodin,
Podfortenská 103
Termín A: 27.–31. července
Termín B: 10.–14. srpna
Možnost pobytu na jednotlivé dny.
Veškeré aktivity jsou pod vedením kvalifikovaných
lektorů, celý den je v anglickém jazyce, hry, zpívání,
cestování a dobrodružství. Jezdíme na výlety, jsme
v přírodě a klademe důraz na pohyb. V ceně zahrnuto:
svačina-oběd-svačina, pitný režim a potřebné
materiály.
Cena: 3.200 Kč (10% sleva pro sourozence, členy
centra). Rozdělujeme do věkových skupin, max.
počet dětí ve skupině je 6. Těšíme se na Vás.
Přihlášky zasílejte na: gabriela.smetanova@email.cz,
( 603 943 593.
dům dětí a mládeže chrudim
pohádkový park
Těší se na Vás vodník s vílou, čarodějnice a mnoho
dalších. Sobota 6. června od 14 do 17 hodin
Městský park Chrudim

Jiří Kadeřávek – ředitel
( 469 660 666, kaderavek@chbeseda.cz
Štěpánka Gottwaldová – asistentka ředitele
( 469 660 665, gottwaldova@chbeseda.cz
Vlasta Kyselová – administrátor produkce, pronájmy
( 469 660 664, kyselova@chbeseda.cz
Jitka Čermáková – administrace
( 469 660 662, cermakova@chbeseda.cz
Martina Ptáčková – Chrudim dnes
chrudimdnes@chbeseda.cz
Eva Dušková – účtárna
( 469 660 660, duskova@chbeseda.cz
Miloslava Popelková – účtárna
( 469 660 663, popelkova@chbeseda.cz
Milena Stodolová – předprodej vstupenek
( 603 881 003, predprodej@chbeseda.cz
Václav Černohorský – správce divadla
( 737 300 541
Ludovít Grman – správce budovy Muzea
( 731 468 689
Jaroslav Paulus – provozní restaurace
( 469 660 654
Měšťanská restaurace
( 469 660 650
Muzeum barokních soch
( 603 881 004
Uzávěrka dvojčísla „Chrudim dnes – červenec
a srpen“ je 15. června

