Národní památkový ústav,
správa státního hradu Křivoklátu
vás zve na tradiční

VELIKONOCE

NA KŘIVOKLÁTĚ
22.–24. března 2008

kdy v prostorách hradu přivítejte příchod vytouženého jara.
Velikonoční brána hradu se otvírá od 10 hodin a zavře o 5. hodině odpolední.

Květná neděle 16. března – Křivoklát 14 hodin
Vynášení Smrtky – lidová slavnost, zpívají Křivoklátští hudci,
Sedmikrásky a děti z MŠ (začátek u hasičské zbrojnice)

Velký pátek 21. března – Královský sál v 19,30 hodin
Rakovnický komorní orchestr – KOMORNÍ KONCERT

Bílá
sobota 22. března
jede parní vlak z Prahy do Křivoklátu
Kejklíř Vojta Vrtek • Lidové divadlo Tereza
Divadlo Víti Marčíka • Pěvecký soubor SUDOP (15.00 hod.)

Velikonoční
neděle
23.
března
jede parní vlak z Prahy do Křivoklátu
Kejklíř Vojta Vrtek • Divadlo Víti Marčíka
Kramářské divadlo • Pěvecký sbor Magistrae Raconenses (15.00 hod.)

Pondělíjedevelikonoční
24. března
parní vlak z Prahy do Křivoklátu

CO UVIDÍTE BĚHEM VŠECH DNŮ:
VELKÝ ŘEMESLNICKÝ JARMARK
bude v prostorách celého dolního
nádvoří, ve vnitřních prostorách
dolního hradu – v lednicích a v bývalém pivovaru. Uvidíte mnoho
zručných řemeslníků při práci,
kováře, košíkáře, výrobce kraslic,
pekaře, svíčkaře, hrnčíře a mnoho
dalších. Po všechny dny je připravena i jedinečná ukázka STŘÍHÁNÍ
OVEČEK zručnými pastevci a zpracování vlny. V pondělí během celého
dne předvede SOKOLNÍK své ukázky. Shlédnete a uslyšíte KRAMÁŘSKÉ VELIKONOČNÍ PÍSNĚ.

Sokolník a jeho dravci • Mše svatá (10.30 hod.)
Kejklíř Vojta Vrtek • Lidové divadlo Tereza • Gladius div. skupina
vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé Příbram (15.00 hod.)
Vstupné na program (dolní nádvoří): dospělí 50 Kč, děti 20 Kč. Vstup na mši svatou je zdarma.
Hradní expozice INTERIÉRY je již OTEVŘENA.
Ze stanice Praha-Braník na Křivoklát jeďte

HISTORICKÝM
VLAKEM

taženým parní lokomotivou Albatros.

České dráhy jsou tento den hlavním dopravcem
na Velikonoce na Křivoklátě. Jízdenky v předprodeji.
Partnery akce jsou:
RAKOVNICKO O.P.S., LESY ČR
KRÁLOVSKÝ PIVOVAR KRUŠOVICE A.S.
Mediálními partnery jsou:
ČESKÝ ROZHLAS, RADIO RELAX
TÝDENÍK RAPORT

www.krivoklat.cz

