NA ZÁMEK ZA HUDBOU, DIVADLEM I FILMEM

Zámek v létě tradičně nabízí vedle běžných i speciálních prohlídek také celou řadu kulturních akcí.
Letošní rok tomu nebude jinak. Vedle očekávatelných akcí jako je opera nebo promítání letního kina
nabízí i několik novinek, které zpestří kulturní léto v Děčíně.

Mnozí obyvatelé Děčína si jistě pamatují na oblíbená hudební Děčínská nocturna, která se v Růžové
zahradě uváděla v sedmdesátých letech. Na tuto tradici navazují hudební podvečery Dixieland
v Růžové zahradě, během kterých se představí dixielandové a jazzové kapely z Děčína i odjinud.
Příjemné jistě je, že vstupné na tento malý letní hudební festival je pouze běžné vstupné do Růžové
zahrady. V prvním podvečeru zahrála děčínská kapela DIXI DC, jako další vystoupí například OLD BOYS
DĚČÍN, JAZZ TRIO DĚČÍN nebo GLASS-AJETO NOVÝ BOR.
Poprvé k nám zavítá mnoha cenami ověnčený Divadelní klub Jirásek Česká Lípa, který přiveze svou
skvělou COMMEDII Á LA CARTE. Autorská crazy komedie na motivy postav z Commedia dell´arte nás
přenese do renesanční Itálie. V inscenaci nechybí láska, pořádný zloduch, trosečníci a třeba i němý
sluha, který na sebe všechno prozradí… Představení v jižních zahradách slibuje pravý letní zážitek.
Naopak mezi tradiční akce patří uvedení opery. Letošní rok nebude výjimkou. Milovníky tohoto žánru
potěšíme 22.7. ve 20 hodin druhou operou G. Rossiniho ITALKA V ALŽÍRU. Tuto komickou operu
zkomponoval ve svých 21 letech. Italku v Alžíru uvádí Evropský komorní orchestr EMA a Evropská
Hudební Akademie Teplice pod taktovkou dirigenta Norberta Baxy a v režii Krzysztofa Biernackiho
(USA).
K letním stálicím patří také varhanní koncerty v kostele Povýšení sv. Kříže. Vždy se snažíme oslovit
některého ze špičkových českých varhaníků. Letos se můžete nechat unášet uměním Tomáše Thona,
kterého dále doplní Dušan Foltýn na hoboj a Pavel Hromádka na trubku. Při koncertě s názvem
STARÁ HUDBA PO CESTÁCH EVROPY budou znít nové objevy a neznámá díla české varhanní
provenience. Mimo jiné si poslechnete skladby B. Fingera, J. K. Vejvanovského, J. Lipavského a
dalších.
Milovníky filmového plátna pak potěší, že i v letošním roce kino Sněžník promítá na hlavním
zámeckém nádvoří. Podrobnosti k promítání letního kina včetně programu najdete na
www.kinosneznik.cz, ale těšit se můžete na řadu filmových hitů různých žánrů.
Na závěr zmiňme ještě jednu novinku, kterou chceme zpestřit zámeckou letní nabídku. Zatím jsme se
věnovali kulturním akcím, ale zámek jsou především prohlídky. Nechte se nalákat na tzv. kastelánské
prohlídky, ve kterých se budou střídat ředitelka zámku Iveta Krupičková a správce sbírek František
Šuman. Tak trochu jiné prohlídky zámku budou probíhat každé pondělí, vždy v 17 hodin.
Takový je tedy červencový program na našem zámku. Nutno ještě podotknout, že vyjma letního kina
jsme připraveni i na „mokrou“ variantu, jen doufáme, že toho nebude zapotřebí. Prožijte léto
s úsměvem! Doufáme, že akce na zámku k vaší lepší náladě přispějí.
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