Akce:

Stopy baroka

Datum: 7. 9. 2019
Čas: 10 – 22 hod.
Místo: areál zámku Hradiště
Pořadatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Program je součástí slavností pořádaných městem Blovice u příležitosti 735. výročí první písemné
zmínky.
PROGRAM:
10 – 17 hod. zámek Hradiště průběžně:
 prezentace barokní podoby zámku Hradiště ve spolupráci s Katedrou geomatiky FAV ZČU
(virtuální 3 D model, 3 D model v různých verzích)
 prezentace výsledků projektu NTIS FAV ZČU Peregrinus Silva Bohemica, který je zaměřen
na historické objekty podél Vintířovy a Svatojakubské cesty (v podobě pro internet i chytrý
telefon, 3 D tisky).
 ukázky měření v praxi (data pro vytváření 3 D modelů historických vývojových etap staveb
a dalších trojrozměrných objektů) Katedra geomatiky FAV ZČU – interaktivní program pro
návštěvníky
 STOPUJEME BAROKO – interaktivní program pro rodiny s dětmi v zámeckém areálu
Hradiště
 doprovodný program k tematické výstavě Dětství v zámeckém parku – zábavné soutěže, hry
po vzoru dětských obyvatel zámku Hradiště na přelomu 19. a 20. století, papírové barokní
„oblékačky“, papírové skládanky barokní podoby zámku Hradiště, tematické drobné
upomínkové předměty pro dětské návštěvníky)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00 hod. komentované prohlídky I. návštěvnického okruhu –
stálé expozice VE STYLU BAROKA (realizace Mgr. Vaňková, Mgr. Červenka, část stavební Mgr.
Bouda)
11.30, 13.30, 15.30 hod. komentované prohlídky zaměřené na stavebně historický vývoj zámku
Hradiště s důrazem na barokní vývojovou etapu památkově chráněného areálu (realizace Mgr.
Bouda, Ing. Hanzlíková)
14.00 hod. slavnostní přivítání hraběnky Valburgy Josefy ze Šternberka a jejího doprovodu
na zámku Hradiště
17.00 hod. kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště:
 komponovaný pořad žáků a pedagogů ZUŠ Blovice J. S. Bach: Knížka skladeb pro Annu
Magdalenu Bachovou a jiné skladby (průvodní slovo Petr González)
20.00 hod. kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště:
 BAROKNÍ KONCERT Marie Benetková – flétna, Zora Ponicová – cembalo
21.00 hod. zámecký park Hradiště
 Barokní ohňostroj
Vstupné program 10 – 17 hod. na zámku Hradiště (včetně koncertu ZUŠ Blovice):
50 Kč plné vstupné/40 Kč zlevněné/děti do 5 let + ZTP a doprovod ZTP zdarma
Vstupné Barokní koncert od 20 hod.:
100 Kč jednotné vstupné
Vstup do zámeckého areálu zdarma.
Zámecký park je pro veřejnost otevřen 6. 9. a 7. 9. 10 – 20 hod.
Program se uskuteční za každého počasí.

www.muzeum-blovice.cz

tel. 371 522 208

