Užívejte si po celou dobu prázdnin

TURNOVSKÉ LÉTO 2016
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
• Prohlídky turnovských kostelů a centra města Turnov – Kostel Narození Panny Marie, sv. Františka z Assisi a sv. Mikuláše s průvodcem.
– Sraz před RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 50 Kč, děti 30 Kč, tel.: 481 366 255.

Úterý
• Den s mineralogem – Rýžování českých granátů, objevování pokladu – hledání drahých kamenů, odlévání zkamenělin ze sádry. Skrytá krása hornin,
archeologické objevy – objevování kostry dinosaura.– Muzeum Českého ráje, Skálova 71, Turnov (9–17 hodin).

• Ukázky ruční výroby Wranovsky Crystal, výrobce křišťálových lustrů, skla a bižuterie
Firma je držitelem prestižní značky Regionální produkt Český Ráj. Návštěva je možná od 10 do 12 hodin, prohlídka je zdarma, tel.: 481 120 900. (Celopodniková
dovolená 25. 7.–22. 8. 2016) – Wranovsky Crystal, Vesecko 490, Průmyslová zóna Turnov.

• Prohlídka turnovské synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem
– Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin, vstupné 50 Kč, tel.: 481 366 255.
• Prázdninové úterky s řemeslem – I v současné době je řemeslo důležitou součástí našeho života, nemusí to být pouze tvrdá práce, ale i velice kreativní aktivita.
Od 15 do 19 hodin si mohou všichni malí i velcí vyzkoušet pod vedením odborníků nejrůznější řemeslné práce. – Zahradní restaurace – B&Bejby, Žižkova 544, Turnov.

Středa
• (S)tvořitelna – výtvarné dílny s informačním bonusem – Výtvarné techniky se zapomenutými přírodními materiály a s věcmi z každodenního života pro tvořivé ruce všeho věku a všech stupňů šikovnosti. – Městská knihovna Antonína Marka, Jeronýmova 517, Turnov.

Čtvrtek
• Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov s loutkou krále Granáta – Galerie Granát, náměstí Českého ráje
• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem – Prohlídky hradu s hledáním pokladu především pro děti, začátky v 11 a 14 hodin. – Hrad
Valdštejn, tel.: 739 014 104.

Pátek
• 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. – před KC Střelnice, Markova 311, Turnov (od 19 hodin).

Sobota
• Řemeslné dílny v Kamenářském domě – Pestré tvůrčí řemeslnické dílny v Kamenářském domě v areálu Muzea Českého ráje pro Vás budou
nachystané vždy od 10 do 17 hodin. – Muzeum Českého ráje, 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! – před KC Střelnice, Markova 311, Turnov (od 19 hodin).

Neděle
• Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích – Od 9 do 12 hodin, vstup zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství Turnov.
• Loutkáři dětem na Dlaskově statku – Loutkové pohádky pro malé i velké diváky. Začátky představení v 11, 13 a 15 hodin, vstupné 30 Kč.
Změna programu vyhrazena – Dlaskův statek, Dolánky u Turnova.

Mimořádná nabídka
Hrad Valdštejn

• Audience s Albrechtem z Valdštejna
Netradiční prohlídky s osobností vévody Albrechta z Valdštejna, začátky ve 13, 14, 15, 16 hodin. Termíny: 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104.

• Noční prohlídka hradu Valdštejn
Začátek ve 20 hodin. Termíny: 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104.
Turnov
• Magický Turnov – noční prohlídka města Turnova, Zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov a Synagogy Turnov za svitu svící
Sraz u zvukové tabule na náměstí Českého ráje v 19.30 hodin, vstupné 65 Kč, děti 40 Kč. Tel.: 481 366 255. Termíny: 13. 7. a 17. 8.

• 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 Rovensko pod Troskami, Turnov a Semily budou probíhat
loutková představení pro děti. Termíny: 9. 7., 23. 7., 6. 8., 27. 8. Pořádá Klub přátel Železnic Českého ráje ve spolupráci s loutkářským souborem Na Židli.

Podrobný program naleznete na samostatných plakátech a letácích.

MĚSTO TURNOV

