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Kulturní život na vysočinských památkách po Hradozámecké noci ještě zdaleka nekončí.
Na měsíc září je připraveno několik kulturních akcí i speciálních prohlídek.

  

Náměšťský zámek oživí 14. a 15. 9. prohlídky „Ve znamení měsíce“, zdejší hudební sezónu
završí 21. 9. koncert barokní hudby v podání souboru Collegium Marianum. O svatováclavském
víkendu 28. a 29. září bude mimořádně zpřístupněn Královský a dětský apartmán v horním
poschodí zámku.

  

V pátek 13. září se nejmladší návštěvníci náměšťského zámku vydají na „Cestu za pokladem
náměšťského purkmistra“, kterou tradičně pořádá náměšťský Dům dětí a mládeže ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem a správou zámku. Na trase, která povede historickými
interiéry zámku i přilehlými zahradami, je pro děti připravena řada soutěží. Sraz je v 15:45 hodin
na prvním zámeckém nádvoří.

      

Již podvacáté v rámci Dnů evropského dědictví zámek ožije během víkendu 14. a 15. září
netradičními prohlídkami nazvanými „Ve znamení Měsíce“. Ty s humorem a nadsázkou
připomenou nejenom padesáté výročí od dobytí Měsíce, ale i další historické události. V
patnácti živých obrazech se představí více než stovka herců. Prohlídky vycházejí v intervalech
po 30 minutách mezi 9. až 17. hodinou, jsou vhodné pro všechny věkové kategorie a trvají
zhruba 80 až 90 minut. Plné vstupné činí 120,- Kč, snížené 80,- Kč, rodinné vstupné je 310,-
Kč.

  

Vrcholem letošní hudební sezóny bude 29. Zámecký koncert, který rozezní zámeckou knihovnu
v sobotu 21. září v 17 hodin. Pražský soubor Collegium Marianum, který se od svého založení v
roce 1997 věnuje interpretaci hudby 17. a 18. století, zahraje skladby Johanna Sebastiana
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Bacha a Františka Jiránka.

  

O svatováclavském víkendu 28. a 29. září bude mimořádně zpřístupněn Královský a dětský
apartmán v horním poschodí jižního a západního křídla zámku. „V době posledních majitelů
místnosti sloužily pro ubytování významných hostů rodiny Haugwitz. Ve východním křídle
stejného poschodí pak byl i dětský apartmán, který tvořily místnosti pro děti posledních majitelů
a jejich vychovatelek“, upřesňuje kastelán Marek Buš. Prohlídku v letošní sezóně doplňuje
výstava dobových fotografií a dalších materiálů ze svatby posledních soukromých majitelů
zámku Jindřicha Haugwitze a Alice Karolyi, která se konala 25. října 1930. Plné vstupné je 140,-
Kč, snížené 100,- Kč.

  

Markéta Slabová
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