DIVADLO
Geisslers Hofcomoedianten
Chůdy – Křesťanské hodiny – Sobota 5. 9. | 11.00–12.00 – Kolonáda
Geisslers na chůdách je pouliční prezentací barokního hodinového stroje (orloje),
který původně stával v Praze a poté byl přemístěn do centra českého barokního
umění – do lázní Kuks ve východních Čechách. Vtipnou formou na klasických dřevěných chůdách je představeno deset výjevů na motivy biblických příběhů, které
byly podle dobových pramenů součástí zmiňovaného hodinového stroje
– Křesťanských hodin.

PLÁN KVĚTNÉ ZAHRADY
1 | Vstupní objekt
2 | Čestný dvůr
3 | Velký skleník
4 | Zahradnictví
5 | Králičí kopec
6 | Ptáčnice
7 | Jahodový kopec

8 | Kuželna
9 | Pstruží rybník
10 | Bludiště
11 | U zápasníků
12 | U Rotundy II
13 | Rotunda
14 | U Rotundy I

Divadlo | Tanec | Kostýmy | Hry | Ohňostroj

15 | Lví fontána
16 | Fontána v kolonádě
17 | Kolonáda
18 | Pomerančová zahrada
19 | Holandská zahrada
20 | Edukační zahrada

Ambrosia – Sobota 5. 9. | 13.00 – dle zájmu diváků – Rotunda
Buďte zváni na netradiční inscenovanou výstavu, během níž diváci individuálně na
vlastní pěst objevují a skládají jednu z nejstarších dochova¬ných jezuitských her na
našem území. Pojednává o životě a díle sv. Ambrože a zprostředkovává autentický
barokizující zážitek pokání. Divadelně-interaktivní výstava o sv. Ambrožovi a pokání císaře Theodosia pro 9 hereckých exponátů, jezuitský zpěv a kurátora vznikla
podle stejnojmenné jezuitské hry sv. Edmunda Kampiána (1540 –1581), poprvé
sehrané u příležitosti pražské korunovace císaře Rudolfa II. roku 1578.
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Polibky – Sobota 5. 9. | 17.30–18.30 – U zápasníků
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Současná autorská hra partnerských dialogů dramaturga a jednoho ze zakládajících členů GH – Otakara Faifra s původní hudbou Davida Hlaváče za použití
manýristických veršů Giambattisty Marina (1569–1625) pro jednoho herce, herečku,
zpěvačku, klavíristu a hlas barokního klavíru.

Magdalena lascívní a kajícná – Sobota 5. 9. | 21.30–22.00
			
– Jahodový kopec, Pstruží rybník
Premiéra divadelní hry nacvičené exkluzivně pro Květnou zahradu. Představení se
odehrává na vodě i na souši.
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VSTUP
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Láska ke třem pomerančům – Neděle 6. 9. | 12.30–13.30 – U zápasníků
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Druhý ročník
Festivalu barokní kultury
v kroměřížském Libosadu
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Na základě zbrusu nového a v Čechách prvního úplného překladu zápisu scénáře
reformátora klasické italské komedie dell´arte Carla Gozziho z roku 1761 vytvořili
Geisslers osvěžující vizuálně-groteskní divadelní koktejl o šíleně smutném princovi
a jeho neutuchající lásce ke třem pomerančům.
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Valdštejn – Neděle 6. 9. | 16.00–17.00 – U Rotundy I
Geisslerovský Valdštejn vznikl na základě barokního textu – vůbec prvního dramatu zabývajícího se jeho osudem – Tragédie Albrechta z Valdštejna od Henryho
Glapthorna z roku 1640. Je to příběh jedince, který se vlastními silami dostal na
české poměry nebývale vysoko, příběh císaře, který možná mohl být zrazen a příběh koně, který to všechno viděl.

HORTUS
MAGICUS
2015
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Informace: www.nczk.cz
Státní zámek Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž

5.– 6. září 2015
Květná zahrada
v Kroměříži

HORTUS MAGICUS
SO 5. 9. 2015 – 10.00 –22.30
STÁLÝ PROGRAM
10.00 – 17.00
			
			
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

Komentované prohlídky
Prohlídky pro širokou veřejnost v každou celou hodinu
– Čestný dvůr Květné zahrady
Hry pro celou rodinu ve všech prostorách Květné zahrady
Půjčovna historických kostýmů – Palmový skleník
Ukázky aranžování květin – Palmový skleník

HLAVNÍ PROGRAM
11.00 – 11.45 Divadlo | Geisslers Hofcomoedianten:
			
Chůdy – Křesťanské hodiny – Kolonáda
13.00 – dle zájmu Divadlo | Geisslers Hofcomoedianten:
			
Ambrosia – Rotunda
16.00 – 17.00 Hudba | Musica Florea: Lesk virtuozity v hudbě 18. století
			
– Velký skleník
17.30 – 18.30 Divadlo | Geisslers Hofcomoedianten:
			
Polibky – U Zápasníků
20.00 – 21.00 Hudba a tanec | Collegium Marianum: Forlana – U Rotundy I
21.30 – 23.00 Divadlo | Imaginace | Geisslers Hofcomoedianten:
			
Magdalena lascívní a kajícná | Theatrum Pyrotechnicum:
			
Barokní ohňostroj, ─Jahodový kopec, Pstruží rybník

NE 6. 9. 2015 – 9.00 – 18.00
STÁLÝ PROGRAM
10.00 – 17.00
			
			
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

Komentované prohlídky
Prohlídky pro širokou veřejnost v každou celou hodinu
– Čestný dvůr Květné zahrady
Hry pro celou rodinu ve všech prostorách Květné zahrady
Půjčovna historických kostýmů – Palmový skleník
Ukázky aranžování květin – Palmový skleník

HLAVNÍ PROGRAM
11.00 – 12.00
			
12.30 – 13.30
			
14.00 – 15.00
			
15.30 – 16.30
			
16.00 – 17.00
			

Hudba | Moravští madrigalisté:
Mistři vokální hudby – Rotunda
Divadlo | Geisslers Hofcomoedianten:
Láska ke třem pomerančům – Holandská zahrada
Hudba a tanec | Hudební lahůdky a Plaisirs de Musique
Tele-man – Kolonáda
Loutkové divadlo | Karromato:
Dřevěný cirkus – Edukační louka
Divadlo | Geisslers Hofcomoedianten:
Valdštejn – U Rotundy II

HUDBA | HUDBA A TANEC
Lesk virtuozity v hudbě 18. století (Musica Florea)
Sobota 5. 9. | 16.00–17.00 – Velký skleník
Taneční lehkost i vysoká technická náročnost nástrojových partů, to jsou znaky skladeb
vrcholného baroka. Právě v tomto období také vzniká nová forma koncertu určená pro
sólové dechové či smyčcové nástroje – barokní instrumentální koncert. Musica Florea,
renomovaný soubor provozující starou hudbu, sestavila v tomto duchu výjimečný program,
ve kterém budou posluchačům představena díla autorů, kteří působili v Českých zemích,
Itálii a Německu.

Forlana (Collegium Marianum)
Sobota 5. 9. | 20.00–21.00 – U Rotundy I
Protože barokní slavnosti nejsou myslitelné bez hudby a tance, zaujímá Forlana, benátská
fiesta à la française, v programu své nezaměnitelné místo. Představení nás přenese skrz
hudbu Jeana-Baptista Lullyho na dvůr Krále Slunce a postavy z commedie dell’arte
v pestrobarevných kostýmech nás vtáhnou do atmosféry italských karnevalových slavností. Pro tuto příležitost se k ansámblu Collegium Marianum připojí tanečnice a choreografka
Gudrun Skamletz.

Mistři vokální hudby (Moravští madrigalisté)
Neděle 6. 9. | 11.00–12.00 – Rotunda
Kroměřížský smíšený komorní soubor Moravští madrigalisté rozezní prostor Rotundy vokálními skladbami z období doznívající renesance a nastupujícího barokního kompozičního
stylu. Posluchači tak budou mít jedinečnou možnost sledovat vývoj vokální hudby na vybraných kompozicích duchovního i světského charakteru a potvrdit, že síla jejich umělecké
a kompoziční úrovně dokáže oslovit i v dnešní době.

Tele−man (Hudební lahůdky a Plaisirs de Musique)
Neděle 6. 9. | 14.00–15.00 – Kolonáda
Posluchači se seznámí s pěveckým uměním a barokními hudebními nástroji, jako jsou
flétny, loutny, housle nebo violoncello. Děti i rodiče budou mít možnost se také aktivně
zapojit do muzicírování. Základ programu tvoří skladby G. P. Telemanna a A. Vivaldiho
– a tito mistři se možná dostaví i osobně! Jenže proč se pořad jmenuje TELE–MAN?
Přijďte a uvidíte…

HRY
Králíkova zahradní herna
Sobota 5. 9. | 10.00–17.00 – Neděle 6. 9. | 10.00–17.00 – Králičí kopec
Vyberte si z nepřeberného množství her a stavebnic se zahradní tematikou.
Proměňte se v satyra, který je v zahradě králem alegorie.

Ateliér tance
Sobota 5. 9. | 10.00–17.00 – Neděle 6. 9. | 10.00–17.00 – Holandská zahrada

Výtvarný ateliér
Sobota 5. 9. | 10.00–17.00 – Neděle 6. 9. | 10.00–17.00 – U Rotundy II
Inspiruje vás výzdoba zahrady? Vytvořte mozaiku z kamínků podobně jako mistři,
kteří vyzdobili centrální pavilon zahrady. Zažijte nebe na zemi: dotkněte se štukové výzdoby. Odneste si ornament zahrady v dlani.

Vodní hudba
Sobota 5. 9. | 10.00–17.00 – Neděle 6. 9. | 10.00–17.00 – Fontána v kolonádě
Navraťte kolonádě zvuk tekoucí vody v místě, kde pro potěchu poutníka kdysi
tryskala.

Zahradní ateliér
Sobota 5. 9. | 10.00–17.00 – Neděle 6. 9. | 10.00–16.00 – U zápasníků
Staňte se součástí zahrady, objevte principy, na kterých je zbudována. Zkuste její
část ztvárnit.

Divadelní ateliér
Sobota 5. 9. | 10.00–17.00 – Neděle 6. 9. | 10.00–17.00 – Edukační zahrada
Vytvořte si svoji loutku či karnevalovou škrabošku a vydejte se na cestu divadelní
kulisou zahrady.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Dřevěný cirkus (Karromato)
Neděle 6. 9. | 12.30–13.30 – Edukační louka
Loutková představení, akrobaté a divoká zvířata, to vše slouží k pobavení diváků již
po staletí. Nejen dětským návštěvníkům je určeno loutkové představení plné energie, snoubící se s tradicí dřevěných loutek a vlivem varietní hudby. Humor jednotlivých akcí, krása dřevěných loutek i tradiční cirkusová hudba, pomáhají vytvořit
atmosféru, která dokáže okouzlit a pobavit i dnešní publikum, bez rozdílu věku.

IMAGINACE
Barokní ohňostroj – Sobota 5. 9. | 21.30
Soudobý projekt, vycházející z dochovaných historických pramenů o barokních
ohňostrojích čerpá ze spisu „Halonitro-pyroboliae“ od puškaře Josefa Furtenbacha z roku 1627. Českokrumlovští ohňostrůjci představí plody svého několikaletého bádání, průkopnické práce a vývoje vlastních konstrukčních řešení, které
současnému divákovi přinášejí autentický zážitek s kouzlem návratu do časů
dávno minulých.

Naučte se základní taneční kroky a získejte zlatá jablka Hesperidek, nymf západu.

Bludiště
Sobota 5. 9. | 10.00–17.00 – Neděle 6. 9. | 10.00–17.00 – Bludiště
Podaří se vám přemoci bájného Mínotaura ve středu bludiště?

Hra v kuželky
Sobota 5. 9. | 10.00–17.00 – Neděle 6. 9. | 10.00–17.00 – Kuželna
Zažijte atmosféru Libosadu a zahrajte si hru v kuželky podobně jako hosté biskupa Karla
před více než třemi staletími.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Prohlídky pro širokou veřejnost
Sobota 5. 9. | 10.00–17.00 Neděle 6. 9. | 10.00–17.00
Po oba dny v každou celou hodinu 10.00–17.00 budou připraveni průvodci
a odborníci Národního centra zahradní kultury v Kroměříži pro představení
Květné zahrady jako celku široké veřejnosti. Setkání zájemců vždy v Čestném
dvoře Květné zahrady.

