HRAD
HOUSKA
KULTURNÍ PROGRAM NA LÉTO 2018
23. 6.	Tři mušketýři – divadelní představení
V nádvoří zámku, od 21 hod., vstupenky na www.hradhouska.cz

7.–8. 7.	Gotický jarmark

Skupina historického šermu BOHEMICA SANGUIS a tance AMBROSIA

14.–15. 7.	Jarmark s hudbou dávnověku

Hudba dávnověku s kostýmy a nástroji roztodivnými – skupina GOTHIEN

28.–29. 7.	Bohnice na Housce

Řemesla v podání klientů a terapeutů PN Bohnice a dalších dílen

11. 8.	Letní divadelní scéna

Divadelní představení v nádvoří hradu, od 21 hod., vstupenky na www.hradhouska.cz

18.–19. 8.	Renesanční jarmark

Skupina historického šermu BOHEMICA SANGUIS a tance AMBROSIA

25.–26. 8.	Jarmark „Před branou do Pekel“
… troufnete si k „Nim“ do Předpeklí?

8. 9.	Myslivecký jarmark

Prezentace mysliveckých aktivit a program s tématikou myslivosti

8. 9.	Hradní koncert

Orchestr Dvořákova kraje pod taktovkou prof. Václava Mazáčka, od 19 hod.

29. 9.	Historické klání
Šerm, ukázky zbraní a od 15 hod před poslední prohlídkou navíc ještě….?
• DANTOVO PEKLO: M
 imo hlavní prohlídkový okruh hradu, samostatně, v prostorách bývalé kočárovny ozvučené, ručně vyřezávané
pohyblivé dílo. Vstupné 50 Kč.
• VELIKONOCE PRO DĚTI: 26. 3.–28. 3., rezervace www.ck2.cz
• ČESKOSLOVENSKO – 100 LET: 15.–19. 10. a 22.–26. 10., rezervace www.ck2.cz
• MIKULÁŠ PRO DĚTI: 26.–30. 11. a 3.–5. 12., rezervace www.ck2.cz
Provozní doba hradu:
březen:
30., 31.��������������������������������������������� 10–17 hod.
duben:
So,Ne������������������������������������������������� 10–17 hod.
květen, červen: Út–Ne ����������������������������������������������� 10–17 hod.
červenec, srpen: Út–Ne ����������������������������������������������� 10–18 hod.
září:
Út–Ne ����������������������������������������������� 10–17 hod.
říjen:
So,Ne������������������������������������������������� 10–16 hod.
(včetně všech svátků – Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. 5. a 8. 5.)
Prohlídka každou celou hodinu a pouze s průvodcem. Poslední prohlídka a vstup na vnější nádvoří vždy hodinu před koncem provozní doby.

Vstupné:
plné – 100 Kč,
zlevněné (děti do 15 let, studenti, senioři) – 70 Kč,
rodinné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) – 300 Kč,
poplatek za psa – 20 Kč
Kontakt (kastelán): 728 351101, houska.kastelan@centrum.cz

www.hradhouska.cz

