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CHRUDIMSKÁ BESEDA
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.
ÚTERÝ 30. ČERVNA
TŘETÍ GONG
(50‘, 10 let) • inspirativní program
Naivní divadlo, Liberec, Česká republika.
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.
Stan u Divadla Karla Pippicha ve 21.30 hodin
THE SMOOTH LIFE
(60‘, 15 let) • inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika.
Slavoj Divadla Karla Pippicha ve 23 hodin
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 hodin
O RYBÁŘI A STARÉ BOTĚ
(20‘, 3 let) • hlavní program
Spolek loutek LOUTKINO, Brno.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 11, 14,16 a 17 hodin
BAJKY
(15‘, 5 let) • hlavní program
Za dveřmi, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 11, 14, 16 a 17 hodin
DAIDALŮV PÁD
(60‘, 10 let) • hlavní program
OPAL LD SVČ, Opava.
MED v 10, 14,16 a 18 hodin
DESET-DVACET-SOVA!
(40‘, 4 let) • inspirativní program
Studio DAMÚZA, Praha.
Stan za Divadlem Karla Pippicha
v 10 a 13 hodin
loutkářský štrúdl a zahájení festivalu
doplňkový program
Průvod z Žižkova náměstí k Divadlu Karla Pippicha,
kde budou rozličné divadelní produkce.
od 17 do 19 hodin
tara fuki
Koncert při slavnostním zahájení 64. LCH.
Před Divadlem Karla Pippicha v 18.30 hodin

2.7.

DON ŠAJN ANEB MARNOTRATNÝ SYN
inspirativní program
Tyjátr, Nitra, Slovenská republika.
Stan za Divadlem Karla Pippicha v 15 hodin
THE SMOOTH LIFE
(60‘, 15 let) • inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika
Slavoj Divadla Karla Pippicha ve 23 hodin
vyrob si svou loutku • doplňkový program
Čmukaři Turnov.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
Vyrob si své divadýlko • doplňkový program
Jakub Mlád a Jitka Pavlíková.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
ČTVRTEK 2. ČERVENCE
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU
(30‘, 3 let) • hlavní program
Kašpárek, DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav.
Divadlo Karla Pippicha v 11 a 14 hodin
ChaChaCha
(50‘, 5 let) • inspirativní program
Divadlo Alfa, Liberec, Česká republika.
Jeviště Divadla Karla Pippicha v 17 a 19 hodin
HYGIENA KRVE
(50‘, 14 let) • inspirativní program
Divadlo Líšeň, Brno.
MED ve 22 a 23.30 hodin
ZAPEKLITÁ POVIDLA
(25‘, 3 let) • hlavní program
LS Bedruňka, Brno.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 11, 15, 16 a 17 hodin
RYTÍŘ BRUMLA A MALIČKÁ VÍLA
(25‘, 3 let) • hlavní program
LD Maminy, Jaroměř
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 11, 15, 16 a 17 hodin
NORSKÁ POHÁDKA
(50‘, 3 let) • inspirativní program
Buchty a loutky, Praha, Česká republika.
Spolkový dům v 10, 13, 16 a 18 hodin
THE SMOOTH LIFE
(60‘, 15 let) • inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika.
Slavoj Divadla Karla Pippicha ve 20 a ve 22 hodin
DON ŠAJN ANEB MARNOTRATNÝ SYN
inspirativní program
Tyjátr, Nitra, Slovenská republika.
Stan za Divadlem Karla Pippicha v 11 hodin
CARAVANA OBSCURA
inspirativní program
Divadlo Continuo, Malovice, Česká republika.
Za Divadlem Karla Pippicha v 18 a v 19 hodin
BATOSNĚNÍ
(35‘, 1 let) • doplňkový program
Studio DAMÚZA, Praha.
Herna v Divadle Karla Pippicha v 10 a 15 hodin
Matěj kopecký – legenda českého
loutkářství • doplňkový program
Přednáška Jaroslava Blechy.
Muzeum loutkářských kultur ve 12 hodin

3.7.

vyrob si svou loutku • doplňkový program
Čmukaři Turnov.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
Vyrob si své divadýlko • doplňkový program
Jakub Mlád a Jitka Pavlíková.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
kreativní dílna I. • doplňkový program
Výtvarné a kreativní dílny Studia Damúza.
Stan za Divadlem od 16 do 17.30 hodin
PAN ŽABÁK ANEB ZA DOBRODRUŽSTVÍM
(50‘, 3 let) • hlavní program
Teátr Vaštar, Ostružno.
MED v 15 hodin
wild sticks
Koncert.
Žižkovo náměstí ve 20 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.
Divadlo Karla Pippicha v 10 a 14 hodin
DEN OSMÝ
(50‘, 10 let) • inspirativní program
Divadlo CONTINUO, Malovice.
Divadlo Karla Pippicha v 19 hodin
MEDVĚD!?!
(25‘, 5 let) • hlavní program
Bubliny, Dramatická školička, Svitavy.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 10, 15, 16 a 17 hodin
PAN ŽABÁK ANEB ZA DOBRODRUŽSTVÍM
(50‘, 3 let) • hlavní program
Teátr Vaštar, Ostružno.
MED v 11, 15 a 17 hodin
KACHNIČKY OŠIDORI
(10‘, 6 let) • hlavní program
Geld und Money Theatre Plzeň.
Slavoj Divadla Karla Pippicha
ve 14, 14.30, 16, 16.30, 18 a 18.30 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
(40‘, 5 let) • inspirativní program
Studio DAMÚZA, Praha.
Stan za Divadlem Karla Pippicha
v 11 a 13 hodin
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
(45‘, 5 let) • doplňkový program
Spolkový dům v 16 hodin
THE SMOOTH LIFE
(60‘, 15 let) • inspirativní program
Dafa Puppet Theatre, Jordánsko, Česká republika.
Slavoj Divadla Karla Pippicha v 20 a ve 22 hodin
vyrob si svou loutku • doplňkový program
Čmukaři Turnov.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
Vyrob si své divadýlko • doplňkový program
Jakub Mlád a Jitka Pavlíková.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
Kreativní dílna II. • doplňkový program
Výtvarné a kreativní dílny Studia Damúza
Stan za divadlem od 14 do 15.30 hodin

4.7.

5.7.

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 a 22 hodin
Divadlo zrozené z vody • doplňkový program
Přednáška Jany Tomáškové.
Muzeum loutkářských kultur ve 12 hodin
Creedence Clearwater Revival
Koncert. Před Muzeem ve 20 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 hodin
OSMÝ HŘÍCH JE DRZOST
(40‘, 8 let) • hlavní program
Rámus, Plzeň a Krtek, Plzeň.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 10, 14, 15 a 16 hodin
O ŠMOLÍČKOVI
(20‘, 3 let) • hlavní program
Malé dvě, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř.
MED v 11, 14, 15 a 17 hodin
TENKRÁT V PAŘÍŽI
(40‘, 12 let) • hlavní program
Spolek loutkářů Na Holou, Hořovice.
Spolkový dům v 11, 14, 16 a 18 hodin
KACHNIČKY OŠIDORI
(10‘, 6 let) • hlavní program
Geld und Money Theatre Plzeň.
Slavoj Divadla Karla Pippicha
v 11, 11.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 17 a 17.30 hodin
GOLEM A ALCHYMISTÉ
(40‘, 4 let) • inspirativní program
Studio DAMÚZA, Praha.
Stan za Divadlem Karla Pippicha
v 10 a 13 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
vyrob si svou loutku • doplňkový program
Čmukaři Turnov.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
Vyrob si své divadýlko • doplňkový program
Jakub Mlád a Jitka Pavlíková.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
Kreativní dílna III. • doplňkový program
Výtvarné a kreativní dílny Studia Damúza.
Stan za divadlem od 14 do 15.30 hodin
Greenhorns
Koncert. Před Muzeem ve 20 hodin
NEDĚLE 5. ČERVENCE
METAMORPHOSIS
(55‘, 8 let) • inspirativní program
Bernd Ogrodnik, Island.
Divadlo Karla Pippicha v 19 hodin
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JÁ NESPÍM, ARIELI
(35‘, 4 let) • hlavní program
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 11, 14, 15 a 16 hodin
KARMEN
(30‘, 8 let) • hlavní program
Spolek loutkářů Vozichet, Jablonec n. Nisou.
MED v 10, 14, 16 a 17 hodin
VYVRAŽDĚNÍ VRŠOVCŮ
(17‘, 10 let) • hlavní program
Loutkové divadlo Maminy, Jaroměř.
MED v 10, 14, 16 a 17 hodin
BÍLOBÍLÝ SVĚT
(33‘, 4 let) • hlavní program
LS Střípek – skupina Šafrán, Plzeň.
Spolkový dům
v 11, 13, 15, 17 a 18.15 hodin
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
(40‘, 4 let) inspirativní program
Studio DAMÚZA, Praha.
Stan za Divadlem Karla Pippicha
v 10 a 13 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
vyrob si svou loutku • doplňkový program
Čmukaři Turnov.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
Vyrob si své divadýlko • doplňkový program
Jakub Mlád a Jitka Pavlíková.
Divadelní kavárna od 10 do 12 hodin
Kreativní dílna IV. • doplňkový program
Výtvarné a kreativní dílny Studia Damúza
Stan za divadlem od 14 do 15.30 hodin
FILMOVÝ VEČER – MALÝ PÁN
doplňkový program
Velká cesta Malého pána. Loutkový film natočený
podle dětské knihy.
Městské kino Chrudim ve 22.30 hodin
loutkové divadlo po roce 1989
doplňkový program
Přednáška Kateřiny Leškové Dolenské.
Muzeum loutkářských kultur ve 12 hodin
Pouta
Koncert.
Muzeum loutkářských kultur ve 20 hodin
PONDĚLÍ 6. ČERVENCE
PROMĚNY
(60‘, 4 let) • inspirativní program
Semináře 64. loutkářské Chrudimi.
Divadlo Karla Pippicha ve 13 hodin
POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
(45‘, 4 let) inspirativní program
Divadlo Alfa, Plzeň, Česká republika.
Divadlo Karla Pippicha v 17 hodin
UŽ JE TO TAK!
(35‘, 3 let) • doplňkový program
LD V Boudě, Plzeň.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
v 10 a 16 hodin

16.7.

31.7.

7.8.
–
9.8.

OUTCIDRE
(55‘, 6 let) • inspirativní program
Budilova divadelní škola, Praha.
Okolo Divadla Karla Pippicha ve 14 hodin
ROZKRÁVKA
(50‘, 3 let) • inspirativní program
Divadlo PIKI, Pezinok, Slovenská republika.
Stan za Divadlem Karla Pippicha v 15 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 od 14 do 17 hodin
Queen Revival
Koncert.
Klášterní zahrady ve 20 hodin
Změna programu vyhrazena.
chrudimská beseda
Vlak Lustig – Vlak svobody 2015
Výstava VHÚ „Gešer ad Halom – Most až sem“
„Přeživší“ – výstava fotografií Nguyen Phuong Thao
Démanty noci, Transport z ráje, Colette, Vlaky do
nenávratna (ve 14 hodin)
Přednáška o holocaustu a diskuse (v 19.30 hodin)
A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, režie
Petr Kracik (ve 21 hodin)
Čtvrtek 16. července
Nádraží Chrudim-město
Divadelní léto v Klášterních zahradách
Po loňském úspěchu divadelních představení pod
širým nebem v chrudimských Klášterních zahradách
nabízí Chrudimská beseda v letošním roce divákům
hned tři představení.
Eduardo De Filippo
Filumena Marturano
Herecká hvězda první kategorie Simona Stašová
přijede se svým kolegou Svatoplukem Skopalem
zahrát do Chrudimi slavnou tragikomedii Filumena
Marturano, která patří k tomu nejlepšímu z italské
dramatické tvorby. Ve více jak dvouhodinovém
představení diváci uvidí, co všechno musí podstoupit
prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče
a pro své syny zajistila rodinu. Uvádí Divadlo
Rokoko. Přijměte naše pozvání a nenechte si ujít
neopakovatelnou atmosféru letních představení
v Klášterních zahradách. (V případě špatného počasí
se představení odehrají v Divadle Karla Pippicha.)
Změna programu vyhrazena.
Pátek 31. července ve 20 hodin • Klášterní zahrady
On-line prodej vstupenek na www.chrudimsobe.cz
Salvátorská pouť
V Chrudimi se již více než 300 let uchovává obraz
Spasitele (Salvátora), který podle tradice pochází ze
sbírek císaře Rudolfa II. Z nich byl během Třicetileté
války uloupen Švédy, kterým však cestou vypadl
z vozu a dostal se do Chrudimi. Když táhli Švédové
přes Chrudim, obraz probodli a pořezali. Pověst praví,
že z ran na Spasitelově tváři vytryskla krev. Majitelé
obrazu jej proto chovali ve velké úctě a posléze jej
darovali do kostela Nanebevzetí Panny Marie, údajně
9.8.1674. Tak vznikla v Chrudimi salvátorská tradice,
živá až do současnosti. K vyhlášené chrudimské
pouti neodmyslitelně patří hlavně kolotoče, houpačky,

16.8.

19.8.

28.8.

29.8.

30.8.

adrenalinové atrakce a velké množství stánků, na
které se těší děti i dospělí. Součástí je také duchovní
program a slavná poutní mše (v neděli 9. srpna
v 10 hodin) v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Pátek 7. srpna – neděle 9. srpna
Divadelní léto v Klášterních zahradách
D. C. Jackson
Můj romantický příběh
Další představení přiveze do Chrudimi Divadlo pod
Palmovkou. Komedie Můj romantický příběh je vtipný,
trefný a opravdu ničemu se nevyhýbající příběh
jednatřicetiletého Toma a jeho o dva roky starší
kolegyně ze zaměstnání Amy, kteří spolu po firemním
večírku začnou trochu nečekaně chodit. Je vyprávěný
nejprve mužem a poté (s náležitě proměněnou
optikou) také ženou. (V případě špatného počasí
se představení odehrají v Divadle Karla Pippicha.)
Změna programu vyhrazena.
Neděle 16. srpna ve 20 hodin • Klášterní zahrady
On-line prodej vstupenek na www.chrudimsobe.cz
úsměvy Iva Šmoldase
s písničkami pepy štrosse
Zábavný pořad, účinkují básník, překladatel, scénárista,
kulturní publicista, moderátor a profe-sionální glosátor
PhDr. Ivo Šmoldas a písničkář Josef Štross.
Středa 19. srpna v 20 hodin • Klášterní zahrady
On-line prodej vstupenek na www.chrudimsobe.cz
Divadelní léto v Klášterních zahradách
Éva Pataki
Edith a Marlene
Edith a Marlene je příběhem dvou slavných
šansoniérek Edith Piaf a Marlene Dietrich. Hra
staví do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu
k životu – na jedné straně chladnou, ukázněnou
profesionalitu Marlene Dietrich, na straně druhé
plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf. Hrají Hana
Seidlová, Renata Drössler a další. Uvádí Divadlo
pod Palmovkou Praha. (V případě špatného počasí
se představení odehrají v Divadle Karla Pippicha.)
Změna programu vyhrazena.
Pátek 28. srpna ve 20 hodin • Klášterní zahrady
On-line prodej vstupenek na www.chrudimsobe.cz
koncert skupiny jelen
Koncert skupiny Jelen – objev roku 2014 – Ceny
Anděl. Koncert se uskuteční v rámci leteckého dnu.
Sobota 29. srpna • Letiště Chrudim • Vstup zdarma
The Tap Tap
V neděli 30. srpna v 17 hodin symbolicky ukončí
prázdninovou sezónu v Chrudimi koncert populární
kapely The Tap Tap v Klášterních zahradách. Tato
nevšední kapela, kterou tvoří převážně handicapovaní
studenti a absolventi Jedličkova ústavu v Praze, není
žádná rychlokvaška. Vznikla v roce 1998 a za dobu
svého působení získala věhlas nejen mezi českými
fanoušky, ale také v zahraničí. Využívá hlavně bicí
nástroje (bicí souprava, bonga, conga, timbáles,
elektronické padové bubeníky aj.). Na doprovodné
nástroje (tuba, saxofon, příčná flétna a piano) hrají
hostující profesionální hudebníci. Na koncertě zazní
například úspěšná píseň Řiditel autobusu.
Neděle 30. srpna v 17 hodin
Klášterní zahrady • Vstup zdarma

13.7.
–
17.7.

GALERIE ART

20.8.

21.8.

Muzeum barokních soch
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin
Každý prázdninový čtvrtek od 15 do 17 hodin je vstup
do muzea volný
OD KONVENTU K MUZEU BAROKNÍCH SOCH
Stálá expozice fotografií
Z ILUSTRAČNÍ TVORBY JANA ZRZAVÉHO
Výstava knižních ilustrací Jana Zrzavého. Vystavené
exponáty akcentují duchovní styl Zrzavého ilustrační
tvorby. Kromě všeobecně známého Máchova
Máje, Erbenovy Kytice, Shakespearových Sonetů
a Zeyerova Domu U tonoucí hvězdy jsou zastoupeny
také tituly další, jako je např.: Měsíčná noc od
M. Ruutteho, Samotín od L. Fikara, Dělníci moře
od V. Huga, Islandský rybář od P. Lotiho, Zpěvy
o Praze od J. Seiferta, Krysař od V. Dyka a mnohé
a mnohé další. Výstavní exponáty tvoří kopie knižních
ilustrací Jana Zrzavého, které jsou zkompletovány
s příslušnými uměleckými texty. Výstavu připravila
Společnost Jana Zrzavého. Výstava potrvá od
6. července do 30. srpna 2015.
Letní výtvarný ateliér
Navštívíte-li Muzeum barokních soch v období od
13. do 17. července, můžete se zúčastnit čtvrtého
ročníku letního výtvarného ateliéru. Letošní výtvarná
dílna je obohacena zejména o portugalský kresebný
názor, který lektorka nabyla během studia Krásných
umění v Portu. Kurz prověří Vaše kresebné dovednosti,
popřípadě vnese nový vítr do zajeté manýry. V rámci
pěti dní vyzkoušíte jak tradiční/akademickou kresbu
a malbu, tak experimentální kresebné metody. Mezi
další výtvarné disciplíny budou patřit pohybovky,
zátiší, minutové portréty a kresba/malba podle sochy
nebo živého modelu. Další alternativní varianty jsou
otevřené individuální domluvě. Bližší informace
a přihlášky na e-mailu gottwaldova@chbeseda.cz
nebo ( 469 660 665.
13.–17. července od 14 do 18 hodin
Vstupné: 70 Kč / den
Letní barokní scéna 20.–22. srpna 2015
Tři intenzivní dny s barokem a operou
Předposlední srpnový víkend bude Muzeu barokních
soch hostovat hudební soubor Ensemble Damian
pod uměleckým vedením Tomáše Hanzlíka, který
uvede tři představení. Budou to scénická provedení
barokních oper, jejichž cílem není historická
rekonstrukce, ale živý současný tvar, který je dobře
srozumitelný širokému spektru diváků.
Harlekýnova dobrodružství
Pantomima ve stylu commedie dell‘arte. Kolombína
zdeptala Harlekýna úklidem společné domácnosti
tak, že vysílením usnul a ve snu vzpomíná na začátky
jejich vztahu.
Čtvrtek 20. srpna ve 20 hodin
Vstupné: 100 Kč
Josef Schreier
Aurea libertas, Veritas exulant
Dvě alegorické komické opery pojednávající o tom,
zda není muži lépe bez ženy, a jak se Svět s pomocí
Politika zbaví Pravdy.
Pátek 21. srpna ve 20 hodin
Vstupné: 150 Kč

22.8.

20.8.
–
22.8.

29.8.

Antonio Vivaldi
La Senna festeggiante
Pocta francouzskému králi Ludvíku XV. Alegorická
skladba, ve které Seina na svých březích vítá
Statečnost a Zlatý věk, jež směřují na korunovaci
krále do Versailles.
Sobota 22. srpna ve 20 hodin
Vstupné: 230 Kč
Během celého víkendu můžete vedle uvedených
večerních představení navštívit bohatý doprovodný
program. Především pro děti jsou nachystány
loutkové příběhy pana Franze ze zámku v podání
loutkového souboru Ahoj Chrudim (denně v 11,
16 a 17 hodin) a tvořivé dílny Inspirace barokem
aneb poznej baroko všemi smysly. Větší diváci
jistě ocení lidovou barokní hru o nejznámějším
českém světci sv. Janu Nepomuckém v podání
chrudimských ochotníků (čtvrtek v 18.30).
Návštěvníci všech věkových kategorií pak mohou
zavítat do Klášterních zahrad na dopolední kávu
s barokní literaturou nebo kostýmované prohlídky
historického centra města a barokních památek
(denně od 15 hodin). Nebude chybět ani promítání
hraného filmu Kamenný příběh o chrudimských
barokních sochařích a jejich díle. Držitelé vstupenek
na večerní koncerty mohou navštívit speciální
večerní prohlídky zaměřené na legendu o obraze sv.
Salvátora, uplatnit zvýhodněné vstupné do zámku
Choltice nebo vypít kávu zdarma v Klášterních
zahradách. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji
v Muzeu barokních soch, v Turistickém informačním
centru Chrudim nebo v on-line předprodeji. Změna
programu vyhrazena.Více informací na www.
mubaso.cz nebo e-mailu gottwaldova@chbeseda.cz
a ( 469 660 665
Za tajemstvím obrazu sv. Salvátora
V rámci Letní barokní scény proběhnou kostýmované
prohlídky historického centra města zaměřené na
barokní legendu o sv. Salvátorovi. Prohlídky začínají
vždy v 15 hodin v Muzeu barokních soch ve dnech
20.–22. srpna. Vstup zdarma. Změna času začátku
prohlídek vyhrazena, sledujte prosím webové stránky
www.mubaso.cz.
aeroklub chrudim
www.letistechrudim.cz/cs
Letecký den
Po celou dobu akce bude možnost vyhlídkových letů
letadly i vrtulníky. Cena jedné letenky pro letadla
bude 450 Kč za 15 minut letu. Vyhlídkové trasy
budou doplněny později. Při zakoupení letenky
na let vrtulníkem se můžete zařadit do soutěže
o let vrtulníkem AH-1 Cobra. Vystoupí kapela Jelen
– objev roku 2014 (Ceny Anděl). Více na webových
stránkách aeroklubu.
Sobota 29. srpna • Letiště Chrudim
Vstup zdarma
Parkovné 50 Kč / celý den

regionální muzeum
muzeum loutkářských kultur

regionální muzeum v chrudimi

REGIONÁLNÍ MUZEUM v chrudimi
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:
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 ověřit své znalosti.
Víte, jak vypadá žula, pískovec nebo opuka a kde
se kameny těží a na kterém místě na mapě se
lom nachází? Vzpomenete si, jak lidé těžili drahé
kovy ve středověku? Poznáte poslepu geologický
předmět, minerál či zkamenělinu? Poznáte stopy
pravěkých živočichů? Pro rodiny s dětmi jsme na
léto připravili doprovodný program Staň se geologem
(samoobslužný průvodce pro rodiny s dětmi plný her
a zábavy, po správném vyplnění každé dítě získá
osvědčení chrudimského geologa). Výstava potrvá do
neděle 6. září.
FROM ACROSS THE POND
SANDRA BODWELL SKODON
(malby americké umělkyně)
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... Přijďte do muzea kreslit
– po celé léto zátiší od Sandy: Kdo rád kreslí, nebo
se chce zdokonalit v technice, může přijít k nám do
muzea. Sandy tu pro Vás každý druhý týden připraví
zátiší z různých předmětů. K dispozici bude základní
materiál: papír, uhly i podložka.
Výstava potrvá do neděle 30. srpna.
Akce:
8. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Za zamčenými dveřmi
3.–7. srpna, od 9 do 15 hodin
objednávky: hlavacova@muzeumcr.cz
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA JEDNU
Z NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH OPON
Opona ze starého chrudimského divadla – jedna
z nejstarších zachovalých českých opon (Jan Kokeš,
před rokem 1854). Opona zobrazuje knížete Kroka
a jeho dcery, Kazi, Tetu, Libuši. Scéna znázorňuje
Libuši věštící slávu Prahy, centrální motiv je lemován
drapérií podpíranou dvěma postavami. Kromě svého
stáří je unikátní i tím, že vychází z mýtů české
historie, což teprve, bez jakýchkoliv dřívějších vzorů,

předznamenává další období, ve kterém autoři opon
čerpali z těchto historizujících romantických námětů.
Regionální muzeum v Chrudimi proto vyhlašuje
řádně registrovanou veřejnou sbírku na její opravu,
protože si uvědomuje její důležitost pro naše město
i dějiny českého divadelnictví. Doufáme, že se nám
všem společně podaří oponu zachránit pro nás i další
generace a umístit ji ve vhodných prostorách, aby
byla důstojným představitelem chrudimské kulturní
historie. Přispívat může každý na registrované
číslo účtu 107-9991200257/0100 nebo do jedné
ze tří zapečetěných kasiček, které jsou umístěny
v Informačním centru města Chrudim, v Auto Slavíček
s.r.o. a přímo v muzeu.
MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim, ( 469 620 310
puppets@puppets.cz, www.puppets.cz
Návštěvní doba: Út–Ne 9–18
Vstupné 60 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 potrvá do neděle 27. září.
Říše loutek – 95 let bez přestávky
Výstava potrvá do 10. ledna 2016.
Bílé prapory nad Evropou!
70 let od konce 2. světové války
Výstava potrvá do 10. ledna.
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:
Co se děje v MLK při LCH?
Přednáška Jaroslava Blechy
o Matěji Kopeckém
Čtvrtek 2. července ve 12 hodin
Přednáška Jany Tomášové o fenoménu
vietnamského vodního divadla
Pátek 3. července ve 12 hodin
Komentované prohlídky expozice
Kapacita míst omezena – rezervujte se prosím na
( 469 620 310.
Pátek 3. července ve 21 a 22 hodin
Přednáška Kateřiny Leškové Dolenské
o loutkovém divadle po r. 1989
Neděle 5. července v 11 hodin
Koncert – hudební skupina Pouta
Neděle 5. července ve 20 hodin na terasách MLK
Pod hladinou, nad hladinou,
nikdo nesmí stát
Krátká prezentace práce dětí, které se účastnily
týdenní akce „Prázdniny v muzeu“. Krátká loutková
představení s vodní tématikou a ve vodě.
Pátek 21. srpna v 16.30 hodin

o. s. promusic chrudim
spolek machr za chrudim malebnou
babiččin dvoreček licibořice
zdravíčko chrudim

pod šir. schody
galerie art
občanské sdružení altus
mama klub chrudim
café zeměplocha

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 pátku 28. srpna
Návštěvní doba: Po–Pá 8–16
GALERIE ART
Světlana a Luboš Jelínkovi, www.galerieart.cz
Návštěvní doba: Po–Pá 14–17.30, So 9–11.30
František Skála – Grafika
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 2. července v 17 hodin.
Výstava potrvá do soboty 5. září.
Výstavní síň
Miroslav Oliva – Šedesát
Výstava potrvá do soboty 5. září.
Gotické sklepy
Občanské sdružení Altus
Strojařů 1387, Chrudim, ( 723 004 397
gutzer@centrum.cz
Po dně mořském
Cyklovýlet do východní části národního geoparku
Železné hory s komentovanými zastávkami. Trasa:
Pustá Kamenice – Proseč – Zderaz – Polánka – údolí
Novohradky – Bílý kůň – Luže – Bělá – Hroubovice
– Horky – Chrast – Chrudim. Délka 45 km. Přihlášky
nutné. Vede N. Gutzerová. Jízdné a přeprava kol
hrazena z grantu Zdravého města Chrudim.
Neděle 5. července
Sraz před vlakovým nádražím v 7.50 hodin
Za nejstaršímí sopkami
Cyklovýlet do západní části národního geoparku
Železné hory s komentovanými zastávkami. Trasa:
Chrudim – Morašice – Chotěnice – Rašovice –
Svojšice – Chrtníky – Rašovy – Urbanice – Pelechov
– Brloh – Podvrdy – Lipoltice – Choltice – Svinčany –
Nákle – Jeníkovice – Rozhovice – Bylany – Chrudim.
Vede N.Gutzerová. Délka 45 km.
Sobota 11. července
Sraz na ploché dráze v Chrudimi v 9 hodin
MAMA KLUB chrudim
Strojařů 846, ( 469 689 119
mamaklub.chrudim@seznam.cz
www.mamaklubchrudim.cz
Nabízíme Poslední místa na příměstských
táborech v těchto termínech: 20.–24. července
Písnička; 10.–14. srpna Anglický tábor; 17.–21.
srpna Exkurze. Více info na ( 725 803 899.
Od září nabízíme nové programy pro rodiče
s dětmi, samotné děti a dospělé.
Kreativní klub Café Zeměplocha
Resselovo nám. 4, Chrudim, www.cafezemeplocha.cz
Mexiko, Mexiko není jen sombrero,
kaktusy a tequila...
Příroda a společnost dnešního Mexika. Přednáší
přední mexický ornitolog a znalec místního
prostředí Ricardo Padilla Borja. Přednáška probíhá
ve španělštině, tlumočení do češtiny zajištěno.
Rezervace na emailu: mamaklub.chrudim@seznam.cz.
Pátek 24. července v 16.30 hodin

Občanské sdružení Promusic Chrudim
15. ročník hudebního festivalu
FTC CHRUDIMSKÝ ZVONEK
Program:
Mimikoš – Luže • Kdoví – Chrudim • Chrpa – Chrudim /
Pardubice • Jiří Dědeček – Praha (host 1. ročníku)
Kantoři – Hradec Králové • JUDr. Ivo Jahelka –
Jindřichův Hradec (host 15. ročníku). Projekt podporuje
Město Chrudim a Pardubický kraj. Předprodej
vstupenek – Informační centrum Chrudim.
Sobota 12. září ve 14 hodin
Areál letního kina Chrudim
Spolek MaChr za Chrudim malebnou
www.letak-chrudim.cz
www.facebook.com/letnikino.chrudim
Letní kino Chrudim – bioleťák
Chrudimské filmové léto Bioleťák v amfiteátru letního
kina chystá opět pravidelné prázdninové projekce.
A to v novém, digitalizovaném hávu a s lepším
zvukem. Nová technologie vedle vyššího komfortu
pro návštěvníky umožní i pestřejší nabídku filmů.
A z novinek to není vše, přibude jeden promítací den.
Do Bioleťáku tak budou lidé moci zavítat v červenci
a srpnu kdykoliv od úterý do soboty. Vstupné 60 Kč.
V červenci promítáme od 21.30 hodin, v srpnu od
21 hodin. Nepromítá se pouze v případě nepříznivého
počasí. Program a bližší informace naleznete
průběžně na www.letak-chrudim.cz, www.facebook.
com/letnikino.chrudim. Letní kino, Lázeňská ulice.
Bleší trhy
Přijďte prodávat a kupovat přebytky ze svých půd,
sklepů, kůlniček, skříní a knihovniček.
Soboty 4. července a 1. srpna od 9 do 13 hodin
BABIČČIN DVOREČEK LICIBOČICE
( 608 728 699, masykorka@seznam.cz
www.dvorecek-liciborice.cz
Jak se dříve žilo a hospodařilo
Ukázky z běžného života na statku před mnoha lety,
rodiče i děti si mohou vyzkoušet už dávno zapomenuté
činnosti a také si pohladit i nakrmit zvířátka na statku
a v oboře. Sobota 4. července
Dožínky pro děti
Zábavná pohádková hra, při které děti uvidí, jak se
pěstuje, sklízí a využívá obilí.
Při každé akci zajištěno občerstvení a domácí dobroty.
Vstupné 40 Kč/ osoba, děti do 3 let zdarma.
Sobota 15. srpna
Otevírací doba o prázdninách:
10–18 každý den, úterý zavřeno!
ZDRAVÍČKO CHRUDIM
Filištínská 143, ( 731 708 892, 737 926 802
www.facebook.com/zdravickochrudim.cz
www.mujzdravyzivot.cz
Sushi bar
Středa 1. července
Bezplatná poradna v Chrudimi
Středa 8. července od 14.30 do 15.30 hodin
Sushi bar
Středa 5. srpna
Bezplatná poradna v Chrudimi
Úterý 11. srpna od 14.30 do 15.30 hodin

jazykové centrum v chrudimi
kurzy zebra s. r. o.

agora, o. s. šance pro tebe

AGORA, o. s. ŠANCE PRO TEBE
Štěpánkova 92, ( 469 623 501
lukas@sance.chrudim.cz
www.sance.chrudim.cz
https://www.facebook.com/sanceprotebe
Marionette music weekend 3.–4.7.2015
Muzika Elektronika
Elektro, house, swing, acid, techno.
Pátek 3. července od 20 hodin • Vstupné: 60 Kč
Muzika Exotika / muzika celý den /
Jazz, funky, disco, beats, breaks, Local Champion
DJ´s, UV Dekorace, Lasers
Sobota 4. července od 11 hodin • Vstupné: 60 Kč
Workshop žonglování
Chtěli jste umět žonglovat s míčky, ale neměli jste
trpělivost a chuť dál trénovat, když vám to nešlo?
Nebo jste si to chtěli vždycky vyzkoušet? Tak právě
pro vás je určený tento workshop. Budete mít možnost
se během dvou hodin naučit základy žonglování se
třemi míčky a pro šikovné i nějaké triky. K dispozici
na vyzkoušení budou i diabola, flowersticky, kruhy
a kuželky.
Úterý 7. července v 17.30 hodin • Vstup zdarma
Workshop: Výroba broží
Přijďte obohatit Váš letní oděv o krásnou látkovou
brož.
Úterý 14. července v 17.30 hodin • Vstup zdarma
Beseda: Zapalte se pro dobrovolnictví
Změňte něco ve svém okolí, předejte své zkušenosti
a podpořte děti, které mají zájem na sobě pracovat.
Povídání a krátký film o dobrovolnictví a o tom, jak
je možné se zapojit v organizacích Šance pro Tebe
a Amalthea. Diskuze s dobrovolníky, kteří u nás již
působí.
Úterý 21. července v 18 hodin • Vstup zdarma
Koncert, výstava:
Ozvěny Tejnice má talent
Vystoupení nejúspěšnějších mladých talentů
z Hrochova Týnce spojená s výstavou prací
výtvarného kroužku.
Úterý 28. července v 17.30 hodin • Vstup zdarma
Divadlo: Kouzelná pohádka
Naprosto originální a jedinečnou pohádku plnou
kouzelných překvapení, která v Chrudimi nemá
obdoby, pro Vás zahrají děti z Prachovic. Jedná se
o jediné představení svého druhu v Agoře, které
zajisté přiláká malé i velké diváky.
Úterý 4. srpna v 18 hodin • Vstup zdarma
Workshop: CD disky už vychází z módy?
U nás nic nevyhazujeme, ale přetváříme v něco
nového a kouzelného. Stavte se ozdobit ranní kávu
či čaj neobyčejným podtáckem.
Úterý 11. srpna v 17.30 hodin • Vstup zdarma
Cestopisná beseda: Krásy Skotska
Beseda s promítáním fotek cestovatele a dobrodruha
Ondřeje Penze.
Úterý 18. srpna v 18 hodin • Vstup zdarma
Vegegrilovačka a venkovní promítání filmu
Přijďte si s námi posedět na naši krásnou terasu,
popovídat, ochutnat nejen dobroty z grilu a podívat
se na film, který společně vybereme.
Úterý 25. srpna v 18 hodin • Vstup zdarma

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.
KURZY ZEBRA s.r.o.
Erbenova 383, Chrudim 4, ( 773 350 405
www.kurzy-zebra.cz, info@kurzy-zebra.cz
Jazykové kurzy v malých skupinkách
3 – 5 lidí • AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, IT
Zaměření na konverzaci • Termín podle Vašich
časových požadavků • Kurzy pro děti • Kurzy pro
seniory • Konverzace s rodilým mluvčím • Angličtina
pro práci • Firemní a individuální výuka • Příprava na
zkoušky
Den otevřených dveří
Čtvrtek 27. srpna a úterý 1. září od 17 do 18 hodin

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 zářijového „Chrudim dnes“ je 15. srpna

