Užívejte si po celou dobu prázdnin

TURNOVSKÉ LÉTO 2017
Navštivte zajímavá místa a probádejte Turnov a jeho okolí nevšedním způsobem,
zúčastněte se rozmanitých výtvarných a rukodělných dílen, podívejte se pod
ruce šikovným řemeslníkům a umělcům, užívejte si koncerty, divadla a další kulturní pořady pro všechny malé i velké. Každý den v týdnu pro vás máme bohatý program.
A samozřejmě i něco navíc...

Pondělí
Prohlídka turnovských kostelů
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodcem.
• Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 50 Kč, děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.:
481 366 255

Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, hledáním pokladu a zlomením kletby. Akce určená
pro děti. Začátky v 11 a 14 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov
s loutkou krále Granáta
Akce pro rodiny s dětmi, od 9 do 17 hodin.
• Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

Řemeslné dílny
Dílny zaměřené na řemeslo, které povedou sami odborní řemeslníci. Od 15 do 19 hodin.
• Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

Úterý
Den s mineralogem
Rýžování českých granátů a olivínů, objevování pokladu – hledání drahých kamenů, odlévání zkamenělin
ze sádry. Skrytá krása hornin, paleontologické objevy – odkrývání kostry dinosaura. Od 9 do 17 hodin.
• Muzeum Českého ráje – Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov

Prohlídka Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova
s výkladem
Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin, vstupné 50 Kč.
• Synagoga Turnov, tel.: 481 366 255

Večerní koupání v Maškově zahradě
Příjemné večerní koupání nad rámec pravidelné otevírací doby v městském sportovně rekreačním areálu.
Od 20.15 do 22.30 hodin, vstupné 40 Kč.
• Maškova zahrada, Vojtěcha Maška 2300, Turnov

Středa
Prohlídka turnovských kostelů
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodcem.
• Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 50 Kč, děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 481 366 255

(S)tvořitelna – výtvarné dílny s literární inspirací
Při každé dílně budou návštěvníkům k dispozici vybrané knihy z knihovního fondu, které se daného tématu
týkají a mohou přinést inspiraci nebo konkrétní návody. Od 12. 7. do 23. 8., vždy od 15 do 18 hodin.
• Městská knihovna Antonína Marka, Jeronýmova 517, Turnov

Čtvrtek
Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, hledáním pokladu a zlomením kletby. Akce určená pro děti.
Začátky v 11 a 14 hodin. Akce se koná každý čtvrtek kromě 6. 7., v případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Loutkové divadélko + kreativní dílnička
Pohádka d. s. Čmukaři, při níž jsou děti vtahovány do děje a mohou si ho částečně upravovat. Kreativní
dílnička je zaměřena na rozvoj dětské představivosti.
Divadélko 17–19 hodin, dílnička 16–19 hodin – obě akce se prolínají a děti tak stihnou vše.
• Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

Pátek
Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov
s loutkou krále Granáta
Akce pro rodiny s dětmi, od 9 do 17 hodin.
• Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

Za kamenem a šperkem
Tematická komentovaná prohlídka města Turnova jako města kamene a šperku.
• Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 40 Kč, děti 20 Kč. RTIC Turnov, tel.: 481 366 255

Večery s hudbou nebo divadlem
Tradiční kulturní akce na prostranství před KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a divadel umělců místních i z daleka. Od 19 hodin.
• před KC Střelnice, Markova 311, Turnov

Sobota
Prázdninové soboty s vlnou
Dílny jsou určeny dětem i dospělým, kteří se při vyrábění pokaždé trochu jinak seznámí s přírodním, ale
dnes ne úplně běžným materiálem - vlnou. Od 8. 7. do 26. 8., vždy od 10 do 17 hodin.
• Muzeum Českého ráje – Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov

Poslechový večer
Večer na zahrádce před KC Střelnice s nerušeným poslechem vybraného CD těch nejlepších zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin. Možná dojde i na přídavek! Od 19 hodin.
• před KC Střelnice, Markova 311, Turnov

Večerní koupání v Maškově zahradě
Příjemné večerní koupání nad rámec pravidelné otevírací doby v městském sportovně rekreačním areálu.
Od 20.15 do 22.30 hodin, vstupné 40 Kč.
• Maškova zahrada, Vojtěcha Maška 2300, Turnov

Neděle
Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
Od 9 do 12 hodin, vstup zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství Turnov.
• Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

Loutkáři dětem na Dlaskově statku
Loutkové pohádky pro malé i velké diváky v podání pozvaných souborů. Začátky představení v 11, 13 a 15
hodin, vstupné 30 Kč.
• Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12

MIMO¤ÁDNÁ NABÍDKA

(nekoná se pravidelnû)

Hrad Valdštejn
Audience u vévody Albrechta z Valdštejna
Netradiční prohlídky s osobností vévody Albrechta z Valdštejna pro malé i velké, začátky ve 13, 14, 15, 16
hodin. Termíny: 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8. a 29. 8., vstupné 80 Kč, děti 50 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Noční prohlídka hradu Valdštejn
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním osvětlení, začátek ve 20 hodin. Termíny: 5. 7., 19. 7., 9. 8. a 23. 8.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Turnov
Magický Turnov
Podvečerní prohlídka města Turnova, Zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov a Synagogy Turnov za svitu svící.
Sraz před RTIC Turnov na náměstí Českého ráje v 19.30 hodin, vstupné 65 Kč, děti 40 Kč. Termíny: 12. 7.,
26. 7. a 16. 8.
• náměstí Českého ráje v Turnově, tel.: 481 366 255

Parním vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo
Jízdy historickým parním vlakem na trati Turnov–Rovensko pod Troskami a Turnov–Semily. Ve stanicích
Turnov, Rovensko pod Troskami a Semily budou probíhat loutková představení pro děti. Termíny: 8. 7.,
22. 7., 5. 8. a 26. 8. Pořádá loutkářský soubor Na Židli z. s. z Turnova ve spolupráci s Klubem přátel železnic
Českého ráje a Kolej-klub, z. s.
• Železniční stanice Turnov

Ukázka ruční výroby Wranovsky Crystal, výrobce křišťálových lustrů, skla
a bižuterie
Firma Wranovsky je držitelem prestižní značky Regionální produkt Český ráj. Návštěva je možná od 10 do 12 hodin
nebo v jiném termínu po předchozí domluvě, prohlídka je zdarma. Termíny: 4. 7., 11. 7., 18. 7., 22. 8. a 29. 8.
• Wranovsky Crystal, Vesecko 490, Průmyslová zóna Turnov, tel.: 481 120 900

P O D R O B N ¯

P R O G R A M

Úterý

Den s mineralogem
9 –17 hodin
Každé prázdninové úterý u Kamenářského domu v areálu Muzea Českého ráje Turnov odlévání a barvení
zkamenělin ze sádry, objevování pokladu – rýžování českých granátů a olivínů pomocí rýžovacích pánví;
hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti, paleontologické objevy – odkrývání kostry dinosaura.
Pro starší děti dobývání drahých kamenů z horniny pomocí kladívka a majzlíku, pro mladší děti prolézání
tajemné štoly.
A dále:

4. 7. a 1. 8.
Řezání a broušení drahých kamenů (10 –12 a 14 –16 hodin)
11. 7. a 29. 8.
Přednáška geologa a mineraloga Jana Bubala (od 10.30 a 14 hodin)
Skrytá krása hornin a minerálů – zkoumání výbrusů hornin a minerálů pod mikroskopem s komentářem mineraloga a geologa Jana Bubala

Středa

(S)tvořitelna – výtvarné dílny s literární inspirací
15–18 hodin
12. 7.
Deník
Výroba deníčků, sešitků, prázdninových a cestovních deníků za použití starých knih i scrapbookových technik.

19. 7.
Rostlinná dílna
Pomocí listů, květů a nejrůznějších přírodnin potiskneme papírové a látkové tašky.

26. 7.
Dopisy, pohledy a psaní
Obálky a dopisní papíry s originálním tiskem nebo kresbou a přáníčka nejrůznějších druhů.

2. 8.
Textilní návrhářská dílna
Šátky do vlasů i na krk z bavlněné pleteniny, naučíme se zdobit výšivkou, našíváním korálků i flitrů.

9. 8.
Japonská dílna
Skládání origami, textilní květy kanzashi i jednoduché ozdoby do vlasů a interiéru.

16. 8.
Domov a domácnost
Zápisníčky a karty na recepty, jehelníčky z filcu, malované rámečky na fotky, obaly na květináče atp.

23. 8.
Letní koláž
K dispozici budou staré knihy i časopisy, přírodniny, textilní materiály. Výsledkem bude výstava.

Pátek

Večery s hudbou nebo divadlem
od 19 hodin
7. 7.
Squadra Sua – Happy hour – divadlo
Divadelní představení na způsob grotesky marinované v klauniádě. Představení je pro děti i dospělé a nejvíc funguje, když jsou spolu.

14. 7.
P.T.N.S.K.M.D.Č. – koncert
První trio na světě, které má dva členy. Hrají vlastní folkové, folk-rockové písničky a pár převzatých, které
jim přirostly k srdci.

21. 7.
LONGITAL – koncert
Jedna z nejvýraznějších skupin nezávislé slovenské hudební scény se do Turnova vrací po třech letech.

28. 7.
Klaunské divadlo – Co je to za cirkus?! – divadlo
Senzační, jedinečný, velkolepý cirkus je tady! Račte vstoupit! Ten kdo vstoupí, neprohloupí! Divadlo pro
celou rodinu.

4. 8.
Duo Bigband a hosté – koncert
Jazz, swing, dixieland, funky i popové melodie v podání turnovských hudebníků Josefa Uchytila a Jindřicha
Bady a jejich hostů.

11. 8.
Free Balkan Quintet – koncert
Lidové melodie kmenů balkánských přetavené pěticí zasvěcenců v experimentálním kotli. S lehkostí, úctou
a odvahou!

18. 8.
DAMÚZA PRAHA – Z tajného deníku Smolíčka Pé – divadlo
Však to znáte, poslouchat rodiče je někdy těžké, zvlášť, když je táta jelen. A koho by bavilo být na své
narozeniny sám?

25. 8.
FALAFEL – koncert
S radostí a láskou hrané písničky Zuzany Navarové a jiné kousky v podání skvělé turnovské kapely.

Sobota
8. 7.
Prázdninové soboty s vlnou (10 –17 hodin)
Výroba krému na ruce s ovčím lanolinem – Jana Válková Střílková, vstupné 60 Kč.

Poslechový večer (od 19 hodin)
PINK FLOYD – The Wall
Nejznámější studiové album britské legendy.

První turnovské železniční loutkové divadlo
ČERVENÁ KARKULKA – hraje LS Na Židli Turnov

15. 7.
Prázdninové soboty s vlnou (10 –17 hodin)
Tvoření z barevného filcu – Irena Kuncířová, vstupné 40 Kč.

Poslechový večer (od 19 hodin)
ABBA – The Definitive Collection
Kompilační album největších hitů slavné švédské skupiny.

22. 7.
Prázdninové soboty s vlnou (10 –17 hodin)
Obrázek malovaný filcovací jehlou a vlnou – Marie Pešková, vstupné 40 Kč.

Poslechový večer (od 19 hodin)
PRINC – Sing’ O’ the Times
Devátou studiovku z roku 1987 Prince původně zamýšlel jako trojalbum.

První turnovské železniční loutkové divadlo
POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE – hraje LS Na Židli Turnov

29. 7.
Prázdninové soboty s vlnou (10 –17 hodin)
Háčkovaná ozdoba pro malé i velké – Iva Válková, vstupné 40 Kč.

Poslechový večer (od 19 hodin)
METALLICA – Master of Puppets
Magazín Kerrang! zařadil desku na druhé místo ze 100 nejlepších rockových alb hudební historie.

5. 8.
Prázdninové soboty s vlnou (10 –17 hodin)
Ovečka do kapsy – Jana Kelíšková, vstupné 40 Kč.

Poslechový večer (od 19 hodin)
PAUL SIMON – Graceland
Studiové album z roku 1986, které v mnoha zemích dosáhlo platinové desky.

První turnovské železniční loutkové divadlo
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK – hraje lidový loutkář Jiří Polehňa, Hradec Králové

12. 8.
Prázdninové soboty s vlnou (10 –17 hodin)
Květinový věneček z vlny – Marie Pešková, vstupné 40 Kč.

Poslechový večer (od 19 hodin)
BECK – Sea Change
Album z roku 2002 je i dnes jednou z nejlépe hodnocených Beckových nahrávek.

19. 8.
Prázdninové soboty s vlnou (10 –17 hodin)
Rozmanité mokré plstění a jednoduché tkaní – Veronika Vodičková, vstupné 40 Kč.
Poslechový večer (od 19 hodin)
DEPECHE MODE – Violator
Hity jako „Personal Jesus“ nebo „Policy Of Truth“ nikdy nezestárly.

26. 8.
Prázdninové soboty s vlnou (10 –17 hodin)
Balzám na rty s medem a lanolinem – Jana Válková Střílková, vstupné 60 Kč.
Poslechový večer (od 19 hodin)
R. E. M. – Murmur
První dlouhohrající album slavné skupiny v roce 1991 získalo v USA zlatou desku.
První turnovské železniční loutkové divadlo
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – hraje LS Na Židli Turnov

Neděle

Loutkáři dětem na Dlaskově statku
v 11, 13 a 15 hodin
2. 7.
O ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ – hraje BOĎI Jaroměř
9. 7.
POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE – hraje LS Na Židli Turnov
16. 7.
ČERNÁ A BÍLÁ FRÓNA – hraje LS Maminy Jaroměř
23. 7.
O SLEPIČCE KROPENATÉ – hraje LS Na Židli Turnov
30. 7.
PLECHOVÉ POHÁDKY – hraje LS Kordula Liberec
6. 8.
PUSTÝ LES – hrají lidoví loutkáři J. Ipser a J. Polehňa
13. 8.
TŘI ÚKOLY PRO ČERTA – hraje LS Spojáček Liberec
20. 8.
TŘI PRASÁTKA A VLK – hraje LS Na Židli Turnov
27. 8.
ČERVENÁ KARKULKA – hraje LS Na Židli Turnov
3. 9.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – hraje LS Na Židli Turnov

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Celé léto je též v provozu turnovské letní kino, městský sportovně rekreační areál Maškova zahrada
a v prostorách areálu BB art výstava „Zlaté ručičky Českého ráje“, netradičně pojatá výstava řemesel a umění současné doby.
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MĚSTO TURNOV

