Seznam akcí v rámci projektu „Kulturní léto na zámku Čechy pod
Kosířem“ v roce 2022
27. 2. Koncert ve Velkém sále zámku „Jiřinkový koncert“ (klavír + zpěv: V. Urbanová, L. Laubová)
2. 4. Koncert ve Velkém sále zámku (cembalo + zpěv: O. Mucha)
- posluchačům bude představen méně známý nástroj (cembalo) v konfrontaci s klavírem
11. - 13. 4. Velikonoce na zámku pro školní kolektivy
- edukační program pro žáky mateřských škol a I. stupně základních škol
- zaměřeno na tradice a zvyky, součástí je tematické maňáskové divadélko a dílnička
15. - 18. 4. Velikonoce na zámku Čechy pod Kosířem
- tradiční akce pro celou rodinu zahrnující kostýmované prohlídky vyzdobenými zámeckými interiéry,
řemeslné dílny a rodinnou hru v zámeckém parku
27. - 29. 4. Čarodějné sklepení
- zážitkový program pro žáky mateřských škol a I. stupně základních škol
- děti projdou „lekcí kouzlení“ s důrazem na použití rostlin/bylin v praxi, včetně dílničky
30. 4. Čarodějnice v zámeckém parku
- večerní strašidelné prohlídky zámeckého parku inspirované jeho historií
- přes den zábavný program pro malé i velké v zámeckém sklepení
7. 5. „Po stopách hraběnky Gabriely“
- turistický pochod po méně známých místech Kosíře a zábavný program v zámeckém parku
7. 5. Empírový den (V. ročník)
- pátý ročník zážitkové akce inspirované dobou Empíru ve spolupráci s Jane Austin CZ (YMCA Brno)
21. – 22. 5. Hanácké kování (pracovní název) – ve spolupráci se Sdružením kovářů Ol. kraje
28. 5. Dětské prohlídky na zámku Čechy pod Kosířem - tradiční akce k příležitosti Dne dětí
11. - 12. 6. Víkend otevřených zahrad v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem (VI. ročník)
Zámecky sečeni lókê
- I. ročník folklórní akce propojené s mezinárodní akcí s více jak dvacetiletou historií, která si klade za
cíl zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře parcích, zahradách
a veřejných prostorech netradiční formou odhalujících jejich běžně skryté příběhy a přinést lidem
zážitek z poznání
25. - 26. 6. Svatojánský víkend
- po celý víkend možnost zúčastnit se dobrodružné hry v parku, jejímž cílem je poučit (hlavně) děti o
bylinách a stromech zde rostoucích
2. - 3. 7. Dětské odpoledne na zámku
- zahájení prázdnin s maňáskovým divadlem představujícím místní historii, lukostřelbou a dílničkami
5. - 6. 7. Kostýmované prohlídky zámku
- tradiční kostýmované prohlídky inspirované životem hraběcí rodiny
7. 7. Koncert/divadlo
24. - 25. 7. Josefkol (XIII. ročník)
- tradiční víkendová akce ve spolupráci s Muzeem kočárů z Čech pod Kosířem určená pro milovníky
historie, koní a historických spřežení
20. 8. Zámecký ples na zámku Čechy pod Kosířem (III. ročník)
- netradiční open-air zámecký ples využívající unikátní kulisy restaurované oranžérie
25. 8. Koncert/divadlo
27. 8. Loučení s prázdninami – dětské odpoledne
- ukončení prázdnin s maňáskovým divadlem představujícím místní historii, lukostřelbou a dílničkami
8. 9. Koncert/divadlo
10. - 11. 9. Dny evropského dědictví na zámku Čechy pod Kosířem – Divadlo
- akce poukazující na významná výročí spojená s historií zámku mající nadregionální přesah
- uvedení autorské divadelní hry, v níž účinkují zámečtí průvodci
28. 10. Podzim na zámku Čechy pod Kosířem
- akce si klade za cíl seznámit návštěvníky se zajímavostmi zámeckého parku v podzimních kulisách,
součástí je i rodinná hra v zámeckém parku
28. - 29. 10. Dušičky a strašidelné prohlídky na zámku Čechy pod Kosířem
- tradiční velmi populární strašidelné prohlídky dušičkově vyzdobeného zámku
10. - 11. 12. Vánoce na zámku (edukace před tím)
Další akce zatím bez upřesnění data a programu
Coursing v zámeckém parku - psí závody určené pro veřejnost

