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26. ročník festivalu
letos na téma

CIRK

7. – 11. září 2016

Programová
brožůrka
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„Celý život se odvíjí od dětství. A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu, abyste měli krásný a hezký život.“

Jiří Lábus

patron hlavního města pohádky

SYMBOLY POHÁDKOVÉHO MĚSTA JIČÍNA

DRAK

ZVONEC

KLÍČ

Drak v klasických pohádkách většinou představuje zlo.
Pojídá princezny, pustoší zemi, zabíjí ty, kteří si na něj
troufli. Je to ohromná přírodní síla, kterou si člověk svým
důvtipem a láskou může i podmanit. Je to ale i odkaz
dávných předků, který si zaslouží ochranu, aby nám
úplně nevymizel.

Zvonek oznamuje počátek i konec, někdy i přestávku
a odpočinek. Zvonek cinkne do vašich srdcí
vzpomínkou na bezstarostné dětství.
Je krásné se do něj občas vrátit.

Klíč odemyká dveře, třinácté komnaty, brány, lidská srdce,
pomáhá rozluštit záhady i tajemství, odkrývá poklady
v truhle i v duši. Otevírá i naše pohádkové město, aby sem
mohl vstoupit každý, kdo má rád dětský svět.

OŘÍŠEK

ROHOŽKA

POHÁDKOVÉ ZÁKONY

Oříšek v sobě skrývá tajemství. I tak malá věc může
zachránit naše sny, může být vyjádřením lásky
a spravedlnosti. A pokud najdeme hodně tvrdý oříšek,
může nás jeho rozlousknutí lecčemu naučit. Trpělivosti,
vytrvalosti, optimismu. To jsou nemalé dary do života.

Rohožka je vlastně pohádkový koberec, na který
vstoupíš a zanese tě do jiného světa. Než projdeš
branou, očisti se od všedních starostí, zeširoka otevři
oči, svou náruč i srdce a vejdi do pohádkového města.

Pohádkové zákony vytvořily děti. Jsou vyvěšeny na Valdické
bráně, aby si je každý přečetl. Pokud tyto zákony dodržíte,
zažijete neobyčejné pohádkové dny.
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Nadační fond Jičín - město pohádky a město Jičín
pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana
a trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje
pořádají 26. ročník multikulturního festivalu

Generální partner
festivalu JMP

s podtitulem

CIRK
7. - 11. září 2016

Při festivalu 2016 si připomeneme výročí:
Radek Pilař > 23. 4. 1931 - 7. 2. 1993
výtvarník, ilustrátor

Karel Jaromír Erben > 7. 11. 1811 - 21. 11. 1870
básník a spisovatel

Václav Čtvrtek > 4. 4. 1911 - 6. 11. 1976
básník a spisovatel

Oldřich Lipský > 4. 7. 1924 - 19. 10. 1986
režisér a scénárista

WWW.SECOGROUP.CZ
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Vážení lidé, děti i kmeti!
Zveme Vás na slavnost do pohádkového
města, na cesty i necesty lesa Řáholce,
do krajiny, kde je Český ráj. A kdeže je potom
české peklo? Kolem dokola, když se na sebe
budeme mračit a zapomeneme na rozšafnost
Honzů, krásu princezen, statečnost Bajajů,
vytrvalost hledačů živé vody, když
zapomeneme na přátelství se zvířaty, stromy
a bylinami jen proto, že nemluví lidskou řečí.

Aby ráj i peklo byly, kde mají být, pořádáme
slavnost Jičín - město pohádky a střežíme,
co uložily tři sudičky:
aby Jičín byl pestrým zpíváním, malováním,
vystupováním tanečních a divadelních
souborů, výstavami hraček i dětských knih,
putováním do Zakletého lesa pěšky
či na koníku,

aby se tu ani tak moc nedívalo, neposlouchalo
a následně netleskalo, jako spíše tvořilo,
a každý tu měl příležitost ukázat, co dovede,
aby se tu s úsměvem setkávali lidé přes
společenské, věkové i zeměpisné hranice,
děti nehandicapované s dětmi z léčeben,
staří s mladými, zdejší s přespolními.
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Pohádkový program
CIRK je NOVÝ CIRKUS
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Podrobný program (úterý - neděle)
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Najdi 10 rozdílů
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Tvůrčí dílny a pohádková zastavení
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Hry, soutěže, výstavy a jiné radovánky
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Podrobné informace k programu a festivalu vůbec
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Pořadatel, realizační tým festivalu JMP, kontakty
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Partneři festivalu

až úplně na konci

Mapa Jičína		
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CIRK je NOVÝ CIRKUS
cirkus v divadle a divadlo v cirkusu

Nový cirkus přináší slzy smíchu, krásný strach, ladnost a nekončící
údiv nad akrobacií v příběhu. Je to spojení cirkusu, tance, hudby,
divadla, výtvarného umění a filmu.
Představení vyráží dech bláznivou odvahou, pestrobarevným
humorem a neuvěřitelnými nápady.

CIRK je o zážitcích.

Vstupte do pohádkového cirkusu a nechte se zlákat tímto
nádherným světem plným barev, smíchu a hlavně pohybu.
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Na Valdštejnově náměstí se staňte klaunem,
co vykouzlí úsměv sobě i ostatním.
Vyzkoušejte si:
• Žonglování v šapitó
• Procházku na minichůdách
• Dovednosti mima
• Cirkusové líčení
• Bublinovou dílničku
• Hudební nadání
• Obléknout se jako klaun
• Výrobu úsměvu v zrcadle
V zámeckém parku se naučte se něco málo
z tajemství vzdušné akrobacie a vyškolte
se v cirkusové škole.
• Lanový park
• Balanční prvky
• Šlapací motokáry
• Trampolíny
• Žonglování
• Vzdušná akrobacie
• Závěsná akrobacie na šálách

Na velkém nádvoří zámku si užijte romantiku
cirkusového ležení v Cirkusu Nostalgie. Kde
na Vás čeká netradiční dobrodružství, které
Vás okouzlí svou atmosférou a zapojí Vás
do her a příhod principála cirkusu a dalších
místních postav a postaviček.
Prostor v okolí kostela sv. Jakuba Většího,
u Valdické brány a Žižkovo náměstí ožívá
pouličními umělci na jednokolkách, mimy
a žongléry, můžete zde slyšet flašinetáře nebo
obdivovat živé sochy v jejich nehybnosti.
Náměstí Svobody (Ryneček) je plný
rukodělných dílniček a zábavy.

Bavte se a vychutnejte si mnoho krásných
představení, odneste si plnou náruč zážitků
a na tváři veliký úsměv.
Pavlína Paličková
dramaturg 26. ročníku festivalu JMP
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Úterý 6. září
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Začínáme s knihovnou V. Čtvrtka
6. - 8. září

20. knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky
Více informací na webové stránce knihovna.jicin.cz.

19:30

Písničkový večer Přemysla Ruta (vstupné 50 Kč)

Úterní program připravila Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.

Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně
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Středa 7. září
Cirkus bude!
Dnes odpoledne velký cirkusový průvod v maskách!
Zveme všechny děti i dospělé - místní i přespolní…
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Středa 7. září | Cirkus bude!

14:30

Otevírá se Pohádková pošta a výstava výtvarné soutěže Co se skrývá v šapitó?

zámek - foyer galerie

15:30

Řazení průvodu

Husova ulice - před ZŠ

16:00

TRADIČNÍ POHÁDKOVÝ PRŮVOD V MASKÁCH
s dětským purkmistrem a pohádkovou radou, výběr nejzajímavějších masek (více na str. 71).

pěší zónou na Valdštejnovo nám.

16:25

Překvapení - Cirkus Nostalgie

Valdštejnovo nám. – hl. pódium

16:30

Swing - swingově laděná show v podání Long Vehicle Circus, Praha

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

16:40

Zahájení festivalu s Jiřím Lábusem, patronem města pohádky, předání klíčů od města dětem.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje

Tak trochu jinak - TS Luna SZMJ, Jičín
Disco show plná cirkových prvků.

následuje

Rej masek - vyhodnocení těch nejzajímavějších

následuje

Vyhlášení výsledků soutěže s Jičínským deníkem o vstupenky na pohádkový festival - Jičínský deník

následuje

TANEČNÍ KLAUNSKÁ SHOW S HONZOU ONDEREM A LUCIÍ HUNČÁROVOU
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17:15

Dlouhý, Široký a Bystrozraký - klasické loutkové divadlo, louTKA kaTKA, Miletín

Ryneček - nám. Svobody

17:30

Jinčí čin: Slavnostní zahájení prvního ročníku Off programu festivalu JMP
Představíme vám místa, kde bude festival probíhat a rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.

farní zahrada

následuje

Jinčí čin: Slam poetry exhibition - soutěž v autorském básnictví
Kdo bude nejvtipnější? Přijdtě vybrat vítěze a hlavně se pořádně pobavit.
Se svojí slovní exhibicí se představí i Anatoll Svahilec.

18:00

Kouzelník s klaunem - manželé Černí, Nová Paka
Vystoupení, které pobaví nejen děti, ale i dospělé.

Ryneček - nám. Svobody

18:00

Kdo nevěří, ať tam běží - Fidle, Jičín
Společenství muzikantů a zpěváků hrající lidové písně z našeho kraje (70 Kč, 45 Kč).

zámek - porotní sál

18:00

Kašpárek v rohlíku I a II - CZ, 2009 a 2010, 66 min.
Jedná se o vskutku neodolatelnou směs písniček ve stylu bejbypanku a nápaditých
a hlavně chytrých divadelních výstupů.

Biograf Český ráj
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19:00

19:00

Středa 7. září | Cirkus bude!
Jinčí čin: Didgeroid
Na divoké slamery navazuje poklidný koncert na australský didgeridoo.
Ideální čas setkat se s přáteli nebo pobýt s rodinou. Nástroje a děti vítány.
WALLS & HANDBAGS - silová akrobacie, Losers Cirque Company, Praha
Kdesi ve městě, na dvoře bloku domů, stojí zeď. Ta zeď je výzvou, zkouškou odvahy,
ale i startem k imaginaci. A také je tu zavazadlo, ve kterém se skrývá naše dětství,
naše někdejší přání. Kdysi jsme je tam zabalili. Malý chlapec a pětice dospělých mužů
se vrací na dvorek ke zdi s taškou v ruce, aby opět snili své klukovské fantazie.
Za zdí totiž může být celý svět. Stačí ji jen přelézt a nebo na ni vylézt
a pohlédnout na město z ptačí perspektivy.
Účinkují: Petr Horníček, Lukáš Macháček, Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba,
Jindřich Panský a Kryštof Unger (předprodej: 350 Kč, 330 Kč a 300 Kč).

farní zahrada

Masarykovo divadlo
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19:00

Slavnostní večer nakladatelství Albatros k 105. výročí narození Václava Čtvrtka
Vystoupení PhDr. Z. K. Slabého, beseda s Hermínou Frankovou,
slavnostní otevření Galerie na schodech.

Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně

19:30

Originální bubenická show - MLASK, Pardubice

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

20:00

Kyzivátova dechová hudba Libáň

Ryneček - nám. Svobody

21:00

SOUNDRISE - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín
Rock 60. let 20. století až po současnost.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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Čtvrtek 8. září
Úsměv jako šašek
počmáranej
Den s Rádiem Junior
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Čtvrtek 8. září | Úsměv jako šašek počmáranej
Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení

centrum města

Otevírají se výstavy (více na str. 70)

zámek

Pohádková pošta (8:00 - 18:00)

zámek - foyer galerie

8:30 - 18:00

Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 60)

historické centrum města

8:30

Vodníkova Hanička - LD Zvonek, Hořice
Pohádka o tom, jak se Hanička svojí chytrostí dostane z hastrmanovy vodní říše,
kam ji zlý vodník stáhnul, zpět ke své mamince (30 Kč).

LD Srdíčko

8:30

Pásmo večerníčků České televize - výběr ze seriálů Žížaláci, Bob a Bobek,
Maxipes Fík, Chaloupka na vršku, Mach a Šebestová na prázdninách, Tři prasátka,
Kosí bratři a větrný kohout

Biograf Český ráj

9:00 - 11:00

Pierot - živá socha, Cirkus trochu jinak, Ostrava
Nechte se ohromit dokonalou nehybností a pobavit uměním živých soch.

u kostela sv. Jakuba

9:00

Zpíváme a tancujeme pro radost - Brána, základní škola a mateřská škola, Nová Paka

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

9:00

Mrazík - ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř
Dramatizace na motivy známé pohádky.

Ryneček - nám. Svobody

8:00

Den s Rádiem Junior
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9:00

TeTy v zápletu - závěsná akrobacie na šálách s workshopem, Cirkus TeTy, Praha
Co se stane, když se sejdou dvě TeTy, které rády pletou a zasní se… (více na str. 73).

zámecký park

9:00

Splněný sen - K-klub, Jičín
Dramatizace pohádky J. Wericha z knihy Fimfárum v podání studentského divadelního souboru MLS

K-klub

(30 Kč, rezervace tel.: 493 532 451, 603 373 828).

9:25

O ukřičených princeznách - ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř
Veselá pohádka s písničkami doprovázená flétnami.

Ryneček - nám. Svobody

9:30

Dolu pod Magurou, alebo Jako Janko a Marienka nastie hľadali
Detský folklórny súbor Maguráčik, Kežmarok, Slovensko

zámecký park

9:45

Vodníkova Hanička - LD Zvonek, Hořice
Pohádka o tom, jak se Hanička svojí chytrostí dostane z hastrmanovy vodní říše,
kam ji zlý vodník stáhnul, zpět ke své mamince (30 Kč).

LD Srdíčko

10:00

ZORA JANDOVÁ A RÁDIO JUNIOR NA NÁVŠTĚVĚ V JIČÍNĚ
Na návštěvu do Jičína znovu přijede Rádio Junior spolu s jeho šéfredaktorkou Zorou Jandovou.
Ta s sebou přiveze také maskota - rozhlasové strašidlo Ušouna Rušouna.
Děti se mohou těšit nejenom na písničky, ale i různé soutěže o Ušounovy uši.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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Čtvrtek 8. září | Úsměv jako šašek počmáranej

10:00

Hrnečku vař, Perníková chaloupka - ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
Loutkové představení v podání žáků základní školy.

Ryneček - nám. Svobody

10:00

Pásmo večerníčků České televize - výběr ze seriálů Žížaláci, Bob a Bobek, Maxipes Fík,
Chaloupka na vršku, Mach a Šebestová na prázdninách, Tři prasátka, Kosí bratři a větrný kohout

Biograf Český ráj

10:00

Psychologické pozadí pohádek – přednáška psychologa, psychoterapeuta a publicisty
PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D.. Určeno pro pedagogy, knihovníky a rodiče.

Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně

10:15

Pohádky trochu jinak - Masarykova ZŠ ve Staré Pace
Pohádky O Šípkové Růžence, Červená Karkulka a Perníková chaloupka trochu jinak.

zámecký park

10:30

BOMBARĎÁK - písničkové představení pro děti, Praha
BomBarďák není úplný vzor vašich dětí. Ale zase na něm můžete ukázat, že...
Škola se nezapaluje, zvířata se netýrají, rodiče se nezamykají na balkon (někdy).
Jediné, co tomuhle hiphoperovi jde, je hudba.

Ryneček - nám. Svobody

11:00

Splněný sen - K-klub, Jičín
Dramatizace pohádky J. Wericha z knihy Fimfárum v podání studentského divadelního souboru MLS

K-klub

(30 Kč, rezervace tel.: 493 532 451, 603 373 828).

11:00

Vodníkova Hanička - LD Zvonek, Hořice
Pohádka o tom, jak se Hanička svojí chytrostí dostane z hastrmanovy vodní říše,
kam ji zlý vodník stáhnul, zpět ke své mamince (30 Kč).

LD Srdíčko

Den s Rádiem Junior

str. 21

11:15

Já mám koníčky malovaný - MŠ U Broučků, Milovice
Vystoupení tanečního souboru Svatojánek.

zámecký park

11:30

Dolu pod Magurou, alebo Jako Janko a Marienka nastie hľadali
Detský folklórny súbor Maguráčik, Kežmarok, Slovensko

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

12:00

Karel nese asi čaj - Denní stacionář Slunečnice, Pardubice
Taneční sestava na píseň Jiřího Korna.

zámecký park
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Čtvrtek 8. září | Úsměv jako šašek počmáranej

12:30

Hry dětí - nástup sboru - Masarykova základní škola ve Staré Pace
Průřez dobou, jak si děti hrávaly dříve až do současnosti.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

13:00

Mrazík - ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř
Dramatizace na motivy známé pohádky.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje

O ukřičených princeznách - ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř
Veselá pohádka s písničkami doprovázená flétnami.

13:00

Poklad v Cirku - ZUŠ Petra Ebena, Žamberk
Taneční vystoupení s trochou akrobastických prvků a překvapením.

Ryneček - nám. Svobody

13:00

Hrnečku vař, O Červené Karkulce, Perníková chaloupka - ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové
Loutkové představení v podání žáků základní školy.

zámecký park

13:30

V manéži - Hejbánek, Jičín
Pohybová skladba, představující drezuru zvířat, akrobaty a klauny pod vedením principálky Katky.

Ryneček - nám. Svobody

14:00

Parta správná - taneční vystoupení, Kamarád Jičín, z.s.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

14:00

Pohádky trochu jinak - Masarykova ZŠ ve Staré Pace
Pohádky O Šípkové Růžence, Červená Karkulka a Perníková chaloupka trochu jinak.

zámecký park

Den s Rádiem Junior
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14:15

Karel nese asi čaj - Denní stacionář Slunečnice, Pardubice
Taneční sestava na píseň Jiřího Korna.

Ryneček - nám. Svobody

14:30

Zpíváme a tancujeme pro radost - Brána, základní škola a mateřská škola, Nová Paka

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

14:30

Koncert swingové a populární hudby - Základní umělecká škola Hronov

Ryneček - nám. Svobody

15:00 - 17:00

Kolumbínka - živá socha, Cirkus trochu jinak, Ostrava
Nechte se ohromit dokonalou nehybností a pobavit uměním živých soch.

u kostela sv. Jakuba

15:00

Dolu pod Magurou, alebo Jako Janko a Marienka nastie hľadali
Detský folklórny súbor Maguráčik, Kežmarok, Slovensko

zámecký park

15:00

Jinčí čin: Kudlanka
Mysleli jste, že staré PET lahve jsou k ničemu? Zřejmě jste ještě nepotkali holky z dílny Kudlanka.
Výtvarná dílna pro všechny generace s ekologickým přesahem.

hala Seco GROUP
- vstup přes vrátnici

15:25

Předání šeků od Nadace ČEZ (projekt Oranžové kolo)

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

15:30

Poklad v Cirku - ZUŠ Petra Ebena, Žamberk
Taneční vystoupení s trochou akrobastických prvků a překvapením.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

str. 24
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15:30

Husí krky - závěsná akrobacie na šálách s workshopem, Cirkus TeTy, Praha
Nový cirkus s prvky fyzického divadla. Vzdušná akrobacie převážně na double cloudu
a dalších lanech (více na str. 73).

16:00

CIRKUS PRDÍTKO - Ústav úžasu z.s., Praha
Ryneček - nám. Svobody
Kdo se bojí, nesmí do cirkusu. Protože v cirkusu, se říká jen čistá pravda: Malí, velcí, ale i ti vyhynulí,
všichni prděli. A kdo neprděl, prasknul. Nevhodné představení, ideální pro poklidné rodinné odpoledne.

16:00

Pohádkové kolobrndění - přijeďte si zazávodit se svou koloběžkou (pro děti do 7 let, helmu s sebou!)
Partnerem je VOKO reklama s.r.o., Koshee, o.p.s. a Během světem (www.behemsvetem.cz).

prezence 15:30

16:00

Jinčí čin: Architekti ateliéru A1
Lenka Křemenová a David Maštálka vytvořili projekt rekonstrukce jičínské knihovny s podtitulem
„v knihovně jako doma”, o kterém si s nimi budete moci pohovořit, stejně jako o čemkoli jiném,
co vás ze světa architektury zajímá.

16:30

Koncert orchestru Junior Band - ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové
Vystoupení big bandu ZUŠ s repertoárem popu ve velkokapelovém podání.

zámecký park

Husova ulice - před divadlem

hala Seco GROUP

- vstup přes vrátnici

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

Den s Rádiem Junior

str. 25

17:00

ČTENÍ S HAJAJOU - vypráví a čtou ZDRAVOTNÍ KLAUNI A ZORA JANDOVÁ

farní zahrada

17:15

Malá pohádka o velkém hřišti - Rebelové KUMF, Turnov
Představení sportu různými formami.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:30

Puget - ukázka ze sbírky Kytice (K. J. Erben), účinkují studenti Lepařova gymnázia v Jičíně

Ryneček - nám. Svobody

17:30

Rock In The Dark - parketová kompozice, Pohybové studio Sluníčko, Hlinsko

zámecký park

následuje

Dance Of Casino - disco show, Pohybové studio Sluníčko, Hlinsko

			

následuje

Taneční kavárna - show dance, Pohybové studio Sluníčko, Hlinsko

následuje

Cirkus bude - show dance, Pohybové studio Sluníčko, Hlinsko

následuje

Ať žijí duchové... - dětské ztvárnění stejnojmenného filmu,
Pohybové studio Sluníčko, Hlinsko

str. 26
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17:45 - 18:45

Blok tanečních vystoupení:
TS Destiny, KZMJ, Jičín
Aerobic Club Jičín, z.s.
Taneční škola TIMEDANCE Hořice
Taneční škola TIMEDANCE Jičín
Taneční škola TIMEDANCE KLICPERKA Nový Bydžov

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

18:00

Jinčí čin: Martin Vlček: Jaký to nádherný svět!
Představení v podání jednoho umělce a mnoha loutek. Vhodné pro děti i dospělé.

hala Seco GROUP
- vstup přes vrátnici

18:30

Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra - současná irská hudba

Ryneček - nám. Svobody

18:45

Jinčí čin: Anežka Kalivodová, Tereza Magnan Benešová, René Vitvar: Práce
Úkol, který nelze splnit. Zadání bez řešení. Robot s tanečními prvky nezkušeného truhláře.
Dobře odvedená práce s nejasným výsledkem. Pracovní úraz, který nikomu nezmění život.
Opatrné žehlení v kombinaci s nezřízeným řezáním.
Jazykově bezbariérové, language friendly, vhodné pro děti i dospělé.

hala Seco GROUP
- vstup přes vrátnici

19:00

Klauni - CZ, FI, LU, SK, 2013, 120 min.
Na počátku kariéry vytvořili OSKAR, MAX a VIKTOR klaunskou skupinu Busters.
Jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody uprostřed nehybné bažiny rezignace
v komunistickém režimu bývalého Československa. Pak se však mezi třemi klauny cosi
vážného odehrálo. Jak se ukáže, národem milovaní klauni se mezi sebou nedokážou vystát.
Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigrace, aby v Praze uzavřel svoji uměleckou kariéru.

Biograf Český ráj

Den s Rádiem Junior
19:00

AKUSTICKÝ KONCERT S PETREM BENDEM
Účinkují: Petr Bende - akustická kytara,
Michal Grombiřík - cimbál,
Dalibor Dunovský - basa
a jako speciální host vystoupí Sbor Smetana

str. 27

kostel sv. Jakuba

(předprodej 250 Kč, více na str. 73).

20:00

ZprzHo - bluegrass, Jičín

Ryneček - nám. Svobody

20:00

Jinčí čin: Krásné nové stroje
Undergroundová kapela z Kutné Hory známá svými šílenými texty a kvalitní hudbou.
Přijďte zavzpomínat, anebo zapomenout…

hala Seco GROUP
- vstup přes vrátnici

20:30

The Others a Electrophonix - rock-pop, Jičín, Hradec Králové
The Others je jičínská pop-rocková skupina hrající pouze vlastní repertoár.
Electrophonix je skupina fungující pod ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové,
která zahraje moderní populární skladby, filmové melodie a upravené klasické skladby.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

21:00

Tchei - chan v Duu - folk-acoustic, Jičín

Ryneček - nám. Svobody

str. 29
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Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení

centrum města

Otevírají se výstavy (více na str. 70)

zámek

Pohádková pošta (8:00 - 18:00)

zámek - foyer galerie

8:30 - 18:00

Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 60)

historické centrum města

8:30

Čertimlýn - LD Srdíčko, Jičín
Pohádka o chasníkovi, který přechytračil čerty a udělal z nich cirkusovou atrakci (30 Kč).

LD Srdíčko

8:30

Pásmo večerníčků České televize - výběr ze seriálů Žížaláci, Bob a Bobek, Maxipes Fík,
Chaloupka na vršku, Mach a Šebestová na prázdninách, Tři prasátka, Kosí bratři a větrný kohout

Biograf Český ráj

9:00 - 19:00

Nastupovat! Kavárna POTMĚ přijela...
Nechte se obsloužit nevidomými a dejte si černočernou kávu či další nápoje v absolutní tmě.
Návštěvou kavárny přispíváte do sbírky Světluška, která pomáhá nevidomým a lidem s těžkým
zrakovým handicapem vést samostatnější život (www.svetluska.net).

Valdštejnovo nám.

9:00 - 17:00

Zábavná setkání v dílně Seco GROUP a.s.
LD Boďi Jaroměř, cvičení s pejsky, mažoretky Pomněnky

Valdštejnovo nám.

8:00

Den s deníkem Právo

str. 31

9:00 - 11:00

Kolumbínka - živá socha, Cirkus trochu jinak, Ostrava
Nechte se ohromit dokonalou nehybností a pobavit uměním živých soch.

u kostela sv. Jakuba

9:00

Jak se ztratila bačkorka a dva se našli aneb Románek ze školních lavic
- ZŠ a MŠ gen. Pattona, p.o., Dýšina, Sbor Gutta
Dětský muzikál ze školního prostředí s písničkami 60. - 80. let.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

9:00

Vystoupení žáků - Základní škola a Praktická škola, Jičín
Ryneček - nám. Svobody
Vystoupení pěveckého sboru, dramatizace pohádky Tam, kde žijí divočiny a taneční vystoupení Hasiči.

9:00

TeTy v zápletu - závěsná akrobacie na šálách s workshopem, Cirkus TeTy, Praha
Co se stane, když se sejdou dvě TeTy, které rády pletou a zasní se… (více na str. 73).

zámecký park

9:30

Cirkus Karamelo - ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště
Děti v rolích zvířat, klaunů, akrobatů, břichomluvců, siláků, kouzelníků atd. hrají opravdový cirkus.

Ryneček - nám. Svobody

9:30

Lush life - Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice
Taneční sestava s třásněmi.

zámecký park

9:30

Příběhy víly Březinky - autorské čtení
Vypráví a čte autorka knihy Lenka Vydrová.

farní zahrada

str. 32
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9:45

Čertimlýn - LD Srdíčko, Jičín
Pohádka o chasníkovi, který přechytračil čerty a udělal z nich cirkusovou atrakci (30 Kč).

LD Srdíčko

10:00

EVA MATĚJOVSKÁ - rock, pop, Nová Paka
Tento pořad Vám přináší mediální partner festivalu - deník Právo.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

10:00

Provazochodci - ukázka vrcholové disciplíny moderního CIRKu - Cirkus trochu jinak, Ostrava

zámecký park

10:00

Pásmo večerníčků České televize - výběr ze seriálů Žížaláci, Bob a Bobek, Maxipes Fík,
Chaloupka na vršku, Mach a Šebestová na prázdninách, Tři prasátka, Kosí bratři a větrný kohout

Biograf Český ráj

Den s deníkem Právo

str. 33

10:30

VELKÁ CIRKUSOVÁ POHÁDKA - Vojta Vrtek, České Budějovice
Ryneček - nám. Svobody
Srdcervoucí komedie o tom, kterak ztracený cirkusový syn nástrahy černého principála zhatil
a tímto tak lásku krásné princezny získal a cestu zpět ke své cirkusové famílii našel.
Klasický pohádkový příběh vyprávěný nejen za pomoci netradičních loutek ale i různých žonglérských,
artistických a kouzelnických technik a dovedností.

10:30

Večerníček uvádí - MŠ Vančurova, Náchod
Sboreček Srdíčko uvádí tři pohádky z Večerníčků - Jak se Rumcajs stal loupežníkem, Jak Křemílek
a Vochomůrka zmizeli drakovi a Bob a Bobek v ZOO.

zámecký park

11:00

Herecké a pantomimické etudy - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Štefánikova,
Hradec Králové. Představení obsahuje rozličné pohybové etudy neslyšících studentů,
žáků a pedagogů.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

11:00

Orientální tance - Břišní tance - Raks sultánky při ZŠ Svoboda nad Úpou

zámecký park

11:00

Čertimlýn - LD Srdíčko, Jičín
Pohádka o chasníkovi, který přechytračil čerty a udělal z nich cirkusovou atrakci (30 Kč).

LD Srdíčko

11:30

Skřítčí tetička Češtinka vypráví o cirkusu - Mateřská škola Září s.r.o., Liberec

Ryneček - nám. Svobody

12:00

Pohádkohraní - Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

str. 34
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12:00

Na lidovou notu, ale i jinak - ZŠ a MŠ, Proseč
Zpěv lidových písní.

Ryneček - nám. Svobody

13:00

Broukosvět aneb Jak školník zmizí do říše hmyzí - DS Nedvíďata, Praha
Muzikál o ,,nerudném“ školníkovi a uklízečce, kteří nemají rádi ani děti, ani přírodu a omylem
se ,,zmenší“ a dostanou se mezi brouky.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

13:00

Cirkus Karamelo - ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště
Děti v rolích zvířat, klaunů, akrobatů, břichomluvců, siláků, kouzelníků atd. hrají opravdový cirkus.

Ryneček - nám. Svobody

13:00

Písničky z Českého ráje - Marie Špačková, Paceřice - Sychrov

zámecký park

14:00

Koncert dívčí kapely Sakramejdlo - ZŠ, Jankov

Ryneček - nám. Svobody

14:30

Zazpívej si s námi - ZŠ a MŠ, Proseč
Pásmo lidových a klasických písní.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

14:30

Orientální tance - Břišní tance - Raks sultánky při ZŠ Svoboda nad Úpou

zámecký park

15:00 - 17:00

Pierot - živá socha, Cirkus trochu jinak, Ostrava
Nechte se ohromit dokonalou nehybností a pobavit uměním živých soch.

u kostela sv. Jakuba

Den s deníkem Právo

str. 35

15:00

Lush life - Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice
Taneční sestava s třásněmi.

zámecký park

15:00

Jinčí čin: Večerní kresba - K-klub, Jičín
Malování že je jen pro děti? Nechte se přesvědčit o opaku a zažijte radost z toho,
jak krásně klouže štětec po papíře.

Jezuitská kolej

následuje

Jinčí čin: Současný tanec se Zuzanou Richterovou
Přijďte se převléknout do pohodlných tepláků a zatančit si pod vedením profesionální tanečnice				
s doprovodem živé hudby. Na vašich tanečních zkušenostech nezáleží.

15:30

Večerníček uvádí - MŠ Vančurova, Náchod
Sboreček Srdíčko uvádí tři pohádky z Večerníčků - Jak se Rumcajs stal loupežníkem,
Jak Křemílek a Vochomůrka zmizeli drakovi a Bob a Bobek v ZOO.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

15:30

Skřítčí tetička Češtinka vypráví o cirkusu - Mateřská škola Září s.r.o., Liberec

Ryneček - nám. Svobody

15:30

Husí krky - závěsná akrobacie na šálách s workshopem, Cirkus TeTy, Praha
Nový cirkus s prvky fyzického divadla. Vzdušná akrobacie převážně na double cloudu
a dalších lanech (více na str. 73).

zámecký park

15:30

Generální zkouška - muzikál Eliška Kateřina Smiřická - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín
Unikátní projekt inspirovaný skutečnou historickou událostí. Účinkují žáci ZUŠ Jičín.

Masarykovo divadlo

str. 36
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16:00 - 16:30

Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč

vláček po městě

16:00

KABINET LÉTAJÍCÍCH ÚŽASNOSTÍ - Vojta Vrtek, České Budějovice
Vyučovací hodina potulného profesora Vojtěcha Aloise Vrtka. Váš nový učitel vás seznámí
s užitím žonglování v běžném životě i jeho úzkém sepětí s historií. Přímo před vašimi zraky
dojde k naprostému zkrocení divokého kondora a to na patnáctimetrové tyči. Budete vyzkoušeni
z dějin husitství i obeznámeni s vývojem moderních komunikačních technologií. Dech se vám bude
tajit při pohledu na rej speciálních italských nožů. Odejdete poučeni, udiveni i pobaveni.

Ryneček - nám. Svobody

16:00

Dětská mše - vchod z Rynečku

kostel sv. Ignáce

Den s deníkem Právo

str. 37

Jinčí čin: PechaKucha Jičín
Jedno město, různí lidé, různé obory, různé projekty, sny a nápady. Přijďte poznat ty, kteří vytváří
zajímavá místa v našem městě a rozvinout debatu veřejného prostoru.

Jezuitská kolej

16:30

Pohádkohraní - Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

16:30

Provazochodci - ukázka vrcholové disciplíny moderního CIRKu - Cirkus trochu jinak, Ostrava

zámecký park

17:00

ČTENÍ S HAJAJOU - vypráví a čte MICHAL MALÁTNÝ

farní zahrada

17:30

Bílá velryba - Sdružení rodičů při Speciálních školách, z.s., Hradec Králové
Choreografické ztvárnění textů Michala Hrůzy v podání divadelního souboru Slunovrat.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:30

V manéži - Hejbánek, Jičín
Pohybová skladba, představující drezuru zvířat, akrobaty a klauny pod vedením principálky Katky.

Ryneček - nám. Svobody

17:30

Jinčí čin: Vernisáž večerní kresby
Vernisáž prací, které přišly na svět během kurzů večerní kresby v K-klubu. Odvaha má mnoho podob.
Jednou z nich je vzít štětec do ruky a začít tvořit. V každém věku. Přijďte se inspirovat.

Jezuitská kolej

16:00

str. 38
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18:00 - 22:00 ROCKOVÁNÍ V PARKU
Vystupují kapely:
Wooden Ships - psychedelic-big-beat, Jičín
Nahá sestra - garage, Nová Paka
Renǵ ´d Beng! - rock-crossover, Jičín
In Touch - crossover-rock, Železný Brod

zámecký park

18:00

Jinčí čin: Elia Dumas a DAMU: Hero
Co se stane, když banda šílených a ziskuchtivých vědců vytvoří tvora, mnohozvíře,
které se rozhodne najít svoji maminku. Vhodné pro děti i dospělé.

Jezuitská kolej

18:30

Jak se ztratila bačkorka a dva se našli aneb Románek ze školních lavic
- ZŠ a MŠ gen. Pattona, p.o., Dýšina, Sbor Gutta
Dětský muzikál ze školního prostředí s písničkami 60. - 80. let.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

18:30

Brother For Fun - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín
Školní kapela místní ZUŠ zahraje hity českého pop-rocku z období po roce 2000.

Ryneček - nám. Svobody

19:00

Taneční kaleidoskop II. - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín
Choreografie scénického tance.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

Den s deníkem Právo
19:00

Šest medvědů s Cibulkou - ČS, 1972, 85 min.
Hrdinou filmu je klaun Cibulka, předvádějící v cirkuse
úspěšné číslo s medvědy. Ředitel cirkusu však vymění
své medvědy za cvičené pašíky a Cibulka dostane výpověď.
Na popud dětí se převlékne za ženu a nastoupí ve škole
jako kuchařka. Problémy nastávají v okamžiku,
kdy za Cibulkou do školy přicházejí uprchlí cirkusoví medvědi.
Výsledkem je ta nejbláznivější klauniáda s jakou jste se
na televizních obrazovkách mohli setkat...
Biograf Český ráj

str. 39
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19:00

Jinčí čin: Večer v rytmu hned několika tanců
Lucie Stehlíková nás naučí jednoduché tradiční tance z celého světa, které si samozřejmě
ihned zatančíme. Váš věk či taneční zkušenosti nás nezajímají, aneb každý je vítán.

Jezuitská kolej

19:15

Cirkusový průvod se světýlky a kapelou TYGROO - tradiční průvod s lampiony, lucernami, svíčkami...
Světelná pouť lipovým stromořadím do Valdštejnské lodžie s následným programem.

na začátku lipového stromořadí
- u kruhového objezdu

následuje

Petr Nikl a TYGROO - Cirkus bláznů ve Valdštejnské lodžii
Známý výtvarník, hudebník a performer s hudebními hosty v bláznivé hudebně-hravé show.

Valdštejnská lodžie

19:30

Koncert káčkovské kapely Brnkačka - folk-rock, K-klub, Jičín

Ryneček - nám. Svobody

řazení 19:00

Den s deníkem Právo

str. 41

20:00

MICHAL MALÁTNÝ A KOLÍNSKÝ BIG BAND
Valdštejnovo nám. - hl. pódium
Velká kapela jazzového typu, hrající ve stejném složení jako třeba orchestry Gustava Broma,
Felixe Slováčka nebo Glenna Millera. S Kolínským Big Bandem si už na koncertech zazpívala řada hostů,
ale rockerů mezi nimi moc není. Vlastně jeden ano - Michal Malátný. V programu uslyšíte krásné písničky,
které možná znáte z amerických filmů, pár skladeb, které zazněly v pohádkách, coververze písniček Chinaski,
hezké duety, něco českého ze 30. a 60. let minulého století a špetku jazzových skladeb (více na str. 74).

21:00

Báry - country, bluegrass, Děčín

Ryneček - nám. Svobody

21:00

Jinčí čin: Amigos Music
V tanečním duchu pokračujeme s doprovodem olomoucké kapely Amigos.
V rytmu salsy, jazzu a samby zahrají nejen k tanci, ale i k poslechu.
Volná zábava s promítáním a hudbou - taneční kreace a hudební nástroje vítány.

Jezuitská kolej

22:00

Koncert swingové a populární hudby - Základní umělecká škola Hronov

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

22:30

Naopak - folk, Dobříš

Ryneček - nám. Svobody

Sobota 10. září

str. 43

V pohádkovém šapitó
k prasknutí je nabito
Den s Českou televizí
Sobotní VELETOČ (uzavření nám. Valdštejnova a Svobody od 7:00 do 21:00)
Vstupné
Děti do 2 let – zdarma
Děti od 3 let do 150 cm – 30 Kč
Mládež nad 150 cm do 17 let – 120 Kč

Studenti (po předložení studentského průkazu, karty ISIC...) – 120 Kč
Senioři nad 70 let (po předložení OP) – 120 Kč
Dospělí – 170 Kč
ZTP – zdarma | ZTP/P – zdarma + 1 doprovod zdarma

str. 44

Sobota 10. září | V pohádkovém šapitó k prasknutí je nabito
Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení

centrum města

Pohádková pošta (8:00 - 18:00)

zámek - foyer galerie

8:30 - 17:00

Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 60)

historické centrum města

9:00 - 19:00

Nastupovat! Kavárna POTMĚ přijela...
Nechte se obsloužit nevidomými a dejte si černočernou kávu či další nápoje v absolutní tmě.
Návštěvou kavárny přispíváte do sbírky Světluška, která pomáhá nevidomým a lidem s těžkým
zrakovým handicapem vést samostatnější život (www.svetluska.net).

Valdštejnovo nám.

9:00 - 18:00

Stan ČT - setkání s pohádkovými postavičkami, speciální kutilské dílny s Patem a Matem,
výroba originálních placek.

Valdštejnovo nám.

Tonda Obal na cestách - zábavný program k podpoře třídění a recyklace

u kostela sv. Jakuba

8:00

9:00 - 18:00

(www.tonda-obal.cz, www.jaktridit.cz)

9:00 - 17:00

Přijela k nám ZOO!! - Zoologická zahrada, Dvůr Králové nad Labem

Valdštejnovo nám. - u Val. brány

9:00

Otevírají se výstavy (více na str. 70)

zámek

Den s Českou televizí

str. 45

9:00

Jak se ztratila bačkorka a dva se našli aneb Románek ze školních lavic
- ZŠ a MŠ gen. Pattona, p.o., Dýšina, Sbor Gutta.
Dětský muzikál ze školního prostředí s písničkami 60. - 80. let.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

9:00

Taiči s vějířem - Zdeňka Krahulcová, Jičín

Ryneček - nám. Svobody

9:00

Luciferova nevěsta - LD Kašpárek, Bzenec
Moderní pohádka o tom, jak si Lucifer hledal zlou nevěstu,
ale omylem našel hodnou a co z toho vzešlo (30 Kč).

LD Srdíčko

9:30 - 11:30

Worshop na šále - Cirkus trochu Jinak, Ostrava
Vyzkoušejte si základní prvky akrobacie na atraktivní a populární šále.

zámecký park

9:45

Coppélia - Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o., Praha
Taneční vystoupení vypráví o podivínském vynálezci a tvůrci mechanických loutek
Coppéliovi a krásné Svanildě.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

10:00 - 12:00 Klauneto s velocipedy - Cirkus trochu jinak, Ostrava
Žonglování, rozáčení talíře, tvarování balónků a jízda na maxikoloběžce a maxikole.

centrum města

10:00 - 12:00 Kolumbínka - živá socha, Cirkus trochu jinak, Ostrava
Nechte se ohromit dokonalou nehybností a pobavit uměním živých soch.

u kostela sv. Jakuba

str. 46

10:00

Sobota 10. září | V pohádkovém šapitó k prasknutí je nabito
PAN VÁCLAV A KOUZELNÝ PYTEL - Bratři v tricku, Praha
Pan Václav není klaun, i když tak na první pohled vypadá. Je to pan ŽONGLÉR, který udrží
ve vzduchu předměty všeho druhu. A jaké předměty to budou? To tajemství je skryto ve velkém
pruhovaném pytli, ze kterého Pan Václav vytahuje nejen kuželky a diabola, na které jsme všichni
u žonglérů zvyklí, ale i např. tenisovou raketu nebo plyšáka. A s tím vším předvádí znamenité
žonglérské kousky, propojené divadelní podívanou.

Ryneček - nám. Svobody

Den s Českou televizí
10:00 - 10:30 Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč

str. 47

vláček po městě

10:00

Luciferova nevěsta - LD Kašpárek, Bzenec
Moderní pohádka o tom, jak si Lucifer hledal zlou nevěstu,
ale omylem našel hodnou a co z toho vzešlo (30 Kč).

LD Srdíčko

10:00

Ekumenické setkání - připomenutí památného jičínského apelu ke smíření ze 14. září 1999
u Smírčího kříže na hřbetu Veliše.

Veliš - Smírčí kříž

10:30

Zpívala bych, neumím - Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace
- folklorní soubor Rozmarýnek. Folklorní pásmo sestavené z písniček a tanců Moravského Slovácka,
které je doprovázené harmonikou.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

10:30

Koncert swingové a populární hudby - Základní umělecká škola Hronov

zámecký park

11:00

O vitamínech a bacilech - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Muzikálová pohádka o děvčátku, které maluje obrázek na přehlídku výtvarné tvořivosti
do Hradce Králové. Odběhlo se proběhnout ven, kde nastydlo a onemocnělo. Napadly ho bacily
a díky stravě plné vitamínů vznikne boj vitamínů a bacilů, ve kterém se zrodí láska jednoho
Bacila a Vitamínky.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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11:00

Provazochodci - ukázka vrcholové disciplíny moderního CIRKu - Cirkus trochu jinak, Ostrava

zámecký park

11:00

Jinčí čin: Snídaně s pohádkami
Při slunném sobotním ránu budeme společně piknikově snídat a poslouchat pohádky.
Uslyšíte nové pohádky, ale nebudou chybět ani ty oblíbené z rodinných knihoven.

Čeřovka

11:20

Dva největší unikáty Jizerských hor - Střední škola zahradnická Kopidlno
a Střední škola Lomnice nad Popelkou

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

11:30

V manéži - Hejbánek, Jičín
Pohybová skladba, představující drezuru zvířat, akrobaty a klauny pod vedením principálky Katky.

Ryneček - nám. Svobody

12:00

DEN S ČESKÝM ROZHLASEM HRADEC KRÁLOVÉ, ANEB CIRKUS V RÁDIU
Moderátoři a redaktoři Českého rozhlasu Hradec Králové se Vám ukážou v netradičních
i tradičních rolích. Od 11:00 do 12:00 budeme vařit v přímém přenosu přímo na Valdštejnově náměstí.
Od 12:00 do 13:00 se na hlavním pódiu vystřídá plejáda moderátorů, redaktorů a zajímavých hostů
a po 14-té hodině budete moci být u živého vysílání přímo z centra Jičína.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

Den s Českou televizí
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12:00

Muzikál Eliška Kateřina Smiřická - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín
Unikátní projekt inspirovaný skutečnou historickou událostí. Účinkují žáci ZUŠ Jičín (předprodej 120 Kč).

Masarykovo divadlo

13:00

Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč

Ryneček - nám. Svobody

13:00

Provazochodci - ukázka vrcholové disciplíny moderního CIRKu - Cirkus trochu jinak, Ostrava

zámecký park

13:30

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Co se skrývá v šapitó?

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

14:00

XINDL X - hip hop-folk, Praha

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

14:00

Taiči s vějířem - Zdeňka Krahulcová, Jičín

Ryneček - nám. Svobody

15:00 - 17:00

Klauni na chůdách - Cirkus trochu jinak, Ostrava
Nepřehlédnutelní klauni na chůdách pobaví malé i dospělé. Dovedou na přání vyčarovat
i nějaké to balónkové zvířátko.

centrum města

15:00 - 17:00

Pierot - živá socha, Cirkus trochu jinak, Ostrava
Nechte se ohromit dokonalou nehybností a pobavit uměním živých soch.

u kostela sv. Jakuba

15:00 - 17:00

Worshop na šále - Cirkus trochu Jinak, Ostrava
Vyzkoušejte si základní prvky akrobacie na atraktivní a populární šále.

zámecký park
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15:00 - 15:30

Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč

vláček po městě

15:00

KABINET LÉTAJÍCÍCH ÚŽASNOSTÍ - Vojta Vrtek, České Budějovice
Vyučovací hodina potulného profesora Vojtěcha Aloise Vrtka. Váš nový učitel vás seznámí
s užitím žonglování v běžném životě i jeho úzkém sepětí s historií. Přímo před vašimi zraky dojde
k naprostému zkrocení divokého kondora a to na patnáctimetrové tyči. Budete vyzkoušeni z dějin
husitství i obeznámeni s vývojem moderních komunikačních technologií. Dech se vám bude tajit
při pohledu na rej speciálních italských nožů. Odejdete poučeni, udiveni i pobaveni.

Ryneček - nám. Svobody

15:00

Jinčí čin: Bylo nebylo: Recepty na barvy
Barvy budeme hledat v přírodě, sami si je vytvoříme a nakonec s nimi zkusíme malovat.

Čeřovka

16:00

PLOVÁRNA - Bratři v tricku, Praha
Valdštejnovo nám. - hl. pódium
Nechte na sebe dýchnouti atmosféru časů minulých, kdy muži pečovali o své zdraví a tělesnou čistotu
v říčních lázních. Nerobíce věcí užitkových, trávili i seberozmarnější léta v tvůrčí zahálce, rozmlouvajíce
nad tématy světotvornými. Ve chvíli, kdy na prkna plovárenská zavítá dívka povahy nadmíru jemné,
rozbíhá se děj a není v ničí moci, aby jej zadržel. K ďasu! Představení je volně inspirováno novelou
Rozmarné léto Vladislava Vančury. Poetiku tohoto autora převádí s lehkostí a jemnou groteskou
do pohybové humoresky, v níž využívá cirkusových disciplín – žonglování, provazochodectví
a párové akrobacie. Srdcervoucí podívaná.

Den s Českou televizí
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16:00

Jinčí čin: Tradiční vs. novátorský pohled na krajinu Jičína

Čeřovka

16:30

Z Hecu - folk-big-beat, Praha
Autorskými písničkami ve folk - bigbítovém stylu volně navazují na bigbítové písničkářství 60. let.

Ryneček - nám. Svobody

16:30

Muzikál Eliška Kateřina Smiřická - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín
Unikátní projekt inspirovaný skutečnou historickou událostí.
Účinkují žáci ZUŠ Jičín (předprodej 120 Kč).

Masarykovo divadlo

17:00

ČTENÍ S HAJAJOU - vypráví a čte MATĚJ RUPPERT

farní zahrada

17:30

PÍSNIČKOHRANÍ - MAJDA REIFOVÁ A PETR VACEK a jejich veselý pořad s písničkami
a scénkami pro malé i velké

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:30

Jinčí čin: Aida Mujacic
Bosenská kráska rozezní svým zpěvem rozhlednu na Čeřovce. Promlouví krajina skrze Aidu Mujacic,
anebo tomu bude naopak?

Čeřovka

str. 52

Sobota 10. září | V pohádkovém šapitó k prasknutí je nabito

18:30

Dřevěný cirkus - Karromato, Soběslav
Akrobaté! Divoká zvířata! Klauni! Loutkové představení plné energie, překvapení a speciálních triků
je inspirované varietními výstupy z 19. století. Humor jednotlivých akcí, krása dřevěných loutek
a tradiční cirkusová hudba, pomáhá vytvořit dobovou atmosféru, která dokáže okouzlit a pobavit
i dnešní publikum, bez rozdílu věku a národnosti.

Ryneček - nám. Svobody

18:30

Jinčí čin: Buonaccini/Chalupa/Ureš
Možná nesourodý, ale o to zajímavější blok mladých literátů z různých koutů země.

Čeřovka

19:20

Zvonec - konec
Vrácení klíčů od města. Partnerem večera je společnost Seco GROUP a.s..

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

Den s Českou televizí
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19:25

MONKEY BUSINESS - funk-r&b, Praha
Matěj Ruppert, Tonya Graves, Roman Holý, Ondřej Brousek, Pavel Mrázek, Martin Houdek
a Olda Krejčoves roztančí celé náměstí.

19:30

Jinčí čin: Projekt Asstma
Čeřovka
Projekt Asstma zpracovává vlastní i převzaté texty. Ty v jeho tvorbě hrají stejnou roli jako hojné
přispění samplů, industriálních i náhodných pouličních zvuků, které dohromady vytváří hudební doprovod.

20:30

OHŇOSTROJNÉ BURÁCENÍ NAD MĚSTĚM - tradiční ohňostroj

Valdštejnovo nám.

20:30

Jinčí čin: Zlatoválky
Se svoji poezií se představí skupina mladých pražských literátů. Svou tvorbu definují
jako „současné umělecké onanie trošku ztracené generace”.

Čeřovka

21:00

Jičínští Kanci - country, Jičín

Ryneček - nám. Svobody

21:00

Zpívání u cimbálu - Hradecká cimbálová muzika, Hradec Králové

zámek - arkádové nádvoří

21:15

VzHáčka - kapela hrající všechny žánry, Vrchlabí

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

22:00

Jinčí čin: Andrej Polanský wtf. Emül Langman
Hudebníci Andrej Polanský a Emül Langman vychází z písní skupiny Velvet Underground,
jejíž materiál rozebírají a znovu skládají do nových alternativních tvarů. Volná zábava s promítáním
a hudbou - taneční kreace a hudební nástroje vítány.

Čeřovka

Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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Neděle 11. září
Spadla klec
Festivalové dozvuky.
Den se Sluníčkem a Mateřídouškou
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8:00

Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení

centrum města

9:00 - 16:00

Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 60)

historické centrum města

8:50

PUTOVÁNÍ SE SKLOPÍSKEM ZA (CI)PÍSKEM - VÝLET PARNÍM VLAKEM
Společnost Sklopísek Střeleč, a.s. pro Vás připravila jedinečnou příležitost
nahlédnout do lomu, v jehož útrobách spatřuje světlo světa nejkvalitnější
písek v České republice. Nasedněte na nádraží v Jičíně a nechte
se unášet parním vlakem překrásnou krajinou Českého ráje
až do areálu jednoho z největších výrobců křemenných písků
ve střední Evropě, kde Vám bude umožněno nahlédnout
pod pokličku výroby písků pro různé obory využití.
Cestou z areálu Sklopísku na nádraží do Mladějova, odkud
vyjíždí vlak zpět do Jičína, si užijete fascinující podívanou
na lom, který není veřejnosti běžně přístupný. Program je
vhodný pro děti od 4 let kvůli trase vedoucí terénem (les, lom),
který může být pro kočárky obtížně sjízdný. Na Vaši návštěvu
se těší Sklopísek Střeleč, a.s. (jízdné 150 Kč, děti 4 - 10 let 100 Kč).

nádraží ČD, Jičín

Den se Sluníčkem a Mateřídouškou
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9:00 - 16:00

Nastupovat! Kavárna POTMĚ přijela...
Valdštejnovo nám.
Nechte se obsloužit nevidomými a dejte si černočernou kávu či další nápoje v absolutní tmě.
Návštěvou kavárny přispíváte do sbírky Světluška, která pomáhá nevidomým a lidem s těžkým zrakovým
handicapem vést samostatnější život (www.svetluska.net).

9:00 - 16:00

Pohádková pošta

zámek - foyer galerie

9:00 - 11:00

Pierot - živá socha, Cirkus trochu jinak, Ostrava
Nechte se ohromit dokonalou nehybností a pobavit uměním živých soch.

u kostela sv. Jakuba

9:00

Otevírají se výstavy (více na str. 70)

zámek

9:00

Pohádky podle Leonarda - Art Space, Praha
Několik pohádek na motivy autentických zápisků Leonarda Da Vinci.

Ryneček - nám. Svobody

9:00

Hastrman - LD Kašpárek, Bzenec
LD Srdíčko
Pohádkový příběh o vodníkovi v jeho vodní říši a o tom, že i pod vodou se může všechno zamotat (30 Kč).

9:30

Jak se ztratila bačkorka a dva se našli aneb Románek ze školních lavic
- ZŠ a MŠ gen. Pattona, p.o., Dýšina, Sbor Gutta
Dětský muzikál ze školního prostředí s písničkami 60. - 80. let.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

str. 58

Neděle 11. září | Spadla klec

10:00

MITRIL - Michal Tříska, Olomouc
Nechte se pobavit žonglování s míčky, kuželkami, noži, ale také neobvyklou podívanou,
jako například žonglování na jednokolce.

10:00

Hastrman - LD Kašpárek, Bzenec
LD Srdíčko
Pohádkový příběh o vodníkovi v jeho vodní říši a o tom, že i pod vodou se může všechno zamotat (30 Kč).

10:15

Pohádky přes pohádky - Hořické gymnázium, Hořice
Interaktivní divadelní představení pro děti se scénářem od studentů Hořického gymnázia
na motivy čtyř klasických pohádek.

Ryneček - nám. Svobody

10:30

Pelášení v lipách - běžecké soutěžení pro děti a jejich rodiče
Partnerem je VOKO reklama s.r.o., Koshee, o.p.s. a Během světem (www.behemsvetem.cz).

lipová alej - u kruh. objezdu

10:30

Bassilur - Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Vystoupení studentské kapely hrající rock.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

11:00

Jakub KAZDA & Přátelé a absolventi Konzervatoře J. Deyla v Praze
Zazní písně různých žánrů – duety i sólové písně z muzikálů Dracula, Jesus Christ Superstar a dalších,
uslyšíte písně Jiřího Grossmanna, Osvobozeného divadla a Divadla Semafor.

Ryneček - nám. Svobody

12:00

Muzikál Eliška Kateřina Smiřická - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín
Unikátní projekt inspirovaný skutečnou historickou událostí. Účinkují žáci ZUŠ Jičín (předprodej 120 Kč).

Masarykovo divadlo

prezence 10:00

zámecký park

Den se Sluníčkem a Mateřídouškou
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12:30

Otík Knedlík s dětmi zpívají písničky I. Mládka - ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, p.o.

Ryneček - nám. Svobody

13:00 - 15:00

Kolumbínka - živá socha, Cirkus trochu jinak, Ostrava
Nechte se ohromit dokonalou nehybností a pobavit uměním živých soch.

u kostela sv. Jakuba

13:00 - 13:30

Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč

vláček po městě

13:00

Regioband - studentský pop-rockový orchestr regionu Východní Čechy

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

13:00

Pohodové písničky nejen o cirkuse - Hana Hrdinová, Mladá Boleslav

Ryneček - nám. Svobody

13:00

Jinčí čin: Vyrobte si lodičku z papíru a pak si něco přejte
hráze rybníka Kníže
Kam až vaše přání dopluje? O hudební doprovod se postará hudební vokální				
uskupení krásných žen, Jezinky.
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13:30

Pohádky podle Leonarda - Art Space, Praha
Několik pohádek na motivy autentických zápisků Leonarda Da Vinci.

Ryneček - nám. Svobody

14:00

ZASMĚJTE SE S KLAUNEM FERDOU A ČASOPISEM SLUNÍČKO

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

14:00

Jinčí čin: Procházka krajinou
hráze rybníka Kníže
Jak krásnou ji tu máme! Přijďte si ji projít, oslavit a možná se na ni podívat jinýma očima.
U toho třeba sesbírat odpadky nebo foukat bubliny. Náš průvod zakončí své putování v zahradě Apropa.

14:30

Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč

Ryneček - nám. Svobody

15:30

Bassilur - Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Vystoupení studentské kapely hrající rock.

Valdštejnovo nám. - hl. pódium

15:30

Otík Knedlík s dětmi zpívají písničky I. Mládka - ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, p.o.

Ryneček - nám. Svobody

15:30

Jinčí čin: Hostina z dílny Apropa
Posezení, rozjímání, povídání a závěrečné hodnocení.

Apropo, Soudná

16:30

Muzikál Eliška Kateřina Smiřická - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín
Unikátní projekt inspirovaný skutečnou historickou událostí. Účinkují žáci ZUŠ Jičín (předprodej 120 Kč).

Masarykovo divadlo

Soutěž pro děti - Najdete 10 rozdílů?
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čt a pá 8:30 – 17:00 | so 9:00 – 18:00 | ne 9:00 – 16:00 | Není–li uvedeno jinak!
VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ
		

Klauniáda „Úsměv prosím“		
Extra klaunská ambulance - nech se vyšetřit od Zdravotního klauna - Zdravotní klaun o.s.		
Cesta plná zábavy - projdi se na minichůdách připravenou dráhou - Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice		
Klaunova převlíkárna - výroba čepiček, mašlí, květin a úsměvů. Převlékni se za klauna a rozdávej úsměvy! - Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice		
Cirkusové líčení - líčení a česaní na klauna - SŠIS Dvůr Králové nad Labem		
Workshopy v šapitó - vyzkoušej si něco z klaunské profese - žonglování, točení talíře na tyčce ad. - Oops Hradec Králové		
Továrna na úsměvy - zastav se u neobyčejných zrcadel a rozesměj sám sebe - Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice		
Bublinárium - vyfukování obřích i malých barevných bublin - Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice		
Klaunovské cinky břinky - vyzkoušej si hru na netradiční hudební nástroje		
Vyrob si svého klauna - dohotovení dřevého klauna - SŠ gastronomie a služeb, Nová paka		
Postavičky z cirkusu - tvorba papírového cirkusového stanu a vystřihování, skládání a vybarvování postaviček z cirkusu - SŠ vizuální tvorby s.r.o., HK
CIRK - dílna Seco GROUP, APROPO a Kamarád - výroba dle vlastní fantazie z připravených polotovarů, omalovánka, skládání čepic
Kamenosochání - práce nejen s kamenem, modelování a malování - SPŠ kamenická a sochařská, Hořice		
Cirkusové vodní království - přijďte si dát čistou pramenitou vodu a zahrát si na skleničky s kouzelnou vodou - dílna VOS a.s., Jičín
Potisky na tričko - namaluj si originální potisk na tričko a soutěž o tiskárnu - Tisknulevně.cz ve spolupráci s firmou HP		
Škola mimů - předveď se jako opravdový mim - Andrea Waidingerová, Praha (čt, pá)		
Se Světluškou POTMĚ - vyzkoušej si, co dokážeš poslepu - projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, Praha (pá - ne)		
Kouzlení s květinami - výroba květinového aranžmá - SŠ zahradnická, Kopidlno (so)		
Kutilská dílna s Patem a Matem - výroba originálních placek - Česká televize (so)		
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CHRÁNĚNÉ DÍLNY S PRODEJEM VÝROBKŮ

Kamarád Jičín		
o. s. Žen - Sen		
o. s. Fokus, Mladá Boleslav 		
o. s. Sportem proti bariérám - Český ráj, Stará Paka		
Oblastní charita Turnov - Společně o pěstounské péči - tvůrčí dílna (čt, pá, so)		
Oblastní charita Jičín - Hledáme babičku nebo dědečka na zážitky - balónková akce s malováním smajlíků (pá)
RYNEČEK – NÁMĚSTÍ SVOBODY

Hravý Ryneček		
Hýbátka - vyrob si akrobata na brčku nebo pohyblivé ručičiky - Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice		
Korálková dílna - výroba jednoduché bižuterie, ukázka výroby skleněných figurek, studentské občerstvení - SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad N.
Veselý cirkus - modelování z modelovací jedlé hmoty s cirkusovou tematikou - SŠ gastronomie a služeb Nová Paka (čt, pá)		
S klaunem do cirkusu - vyrob si postavičku klauna z PET lahve - Masarykova ZŠ a MŠ, Železnice (čt, pá)		
Spirálkové Cirkohraní - výroba pohyblivých klaunů a hadů - Soukromá MŠ Spirálka, s.r.o. (čt, pá)
Dílna kování, odlévání figurek do forem, mědirytina - SUPŠ a VOŠ Turnov (čt, pá)		
Jak se směje klaun - ozdob si pečenou placku jako klauna - SŠ gastronomie a služeb Nová Paka (so, ne)
Čarování bytostí - tvorba pohádkových bytostí (víl, skřítků, elfů a dalších) - Atelier Chami Peer, Praha (dílna zpoplatněna)
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ZÁMEK – ARKÁDOVÉ NÁDVOŘÍ

Stolní hrátky - přijď si zahrát šachy, dámu, mlejn, piškvorky i Člověče, nezlob se!		
Animační dílna Anifaktura - vytvoření vlastního animovaného filmu nebo ilustrací pomocí digitálních technologií - SŠ a VOŠ aplikované
kybernetiky, s.r.o. Hradec Králové, učebna v zámku		
Společně o pěstounské péči - přijďte se dozvědět více o pěstounské péči, připravena je i tvůrčí dílna - Oblastní charita Trutnov		
Taneční dílny se ZUŠ Jičín - zatancuj si lidové tance (čt 8:30 - 10:30) a Zumbu (čt 14:00 - 16:00)		
		
ZÁMEK – MALÉ NÁDVOŘÍ

Hry a soutěže s veverčákem Čendou a Rodinnými pasy
- slevový projekt pro rodiny s dětmi podporující smysluplné trávení volného času a zdravý životní styl
Adoptuj panenku a zacháníš dítě - šití panenek pro UNICEF - Regionální muzeum a galerie v Jičíně (pá, so)		
Malování na balónky - rozdávání balónků s logem dobrovolnického programu 3G, malování na balonky a čaj - Oblastní charita Jičín (pá)
Fotokoutek s Patem a Matem - Česká televize (so)		
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ZÁMEK – VELKÉ NÁDVOŘÍ
Cirkus Nostalgie Valdštejnského imaginária - tajemné cirkusové ležení na nádvoří jičínského zámku, v podivuhodných maringotkách tu žijí
zaměstnanci zapomenutého cirkusu, artisté, muzikanti a prapodivné bytosti (čt - so 10:00 - 18:00, ne 10:00 - 16:00, více na str. 72)		
CIRKzkus - interaktivní hra s principálem o spuštění prapodivné show bláznivých atrakcí,
minipříběhů a nevídaných čísel (čt - so 10:00 - 18:00, ne 10:00 - 16:00, více na str. 72)		
Pohádková pošta - nakresli princeznu nebo draka, orazítkuj, vyplň adresu a pošli svůj koresponďák babičce a dědovi - SŠ, Lomnice nad Popelkou
ZÁMECKÝ PARK

Cirkusová škola		
Balancování - zkus svou rovnováhu na polokoulích a balanční desce		
Lanové centrum - překonej sám sebe, Lanový park Hradec s.r.o., Hradec Králové		
Ukaž svou obratnost - čekájí tu na tebe chůdy, kladinky, pago...		
Hop sem hop tam - pojď hopsat na trampolínách 		
Šlape to - čeká na tebe jízda na šlapacích motokárách		
Závěsná akrobacie na šálách - zúčastni se workshopu a získej nezapomenutelný zážitek - Cirkus TeTy (čt, pá), Cirkus trochu jinak (so)		
Lanové aktivity - zhoupni se na kladce - Junák - český skaut, středisko Brána Jičín, z.s. (so)		
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FARNÍ ZAHRADA

Kouzlo doteku - mobilní bosá stezka, kouzelnická představení s tvůrčími dílnami, klidová zóna s ohrádkou pro králíka - Semínko země, Semily
Ovčí babička - pletení vlněné šály, vyprávění, čtení a loutkohraní v houpacím křesle babičky - Semínko země, Semily		
Hudební dílna - hra na netradiční nástroje - Ladislava Dlouhá, Jičín		
		
U KOSTELA SV. JAKUBA – VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ		
Ulice dětem - parkour, streetdance, moderní žonglování, beatbox a mnoho dalšího		
Tonda Obal na cestách - zábavný program k podpoře třídění a recyklace (so, www.tonda-obal.cz, www.jaktridit.cz)
JEZUITSKÁ KOLEJ		
Knihtiskařská a knihvazačská dílna s použitím repliky lisu Johanna Gutenberga (so, ne).
Součástí nedělního programu bude představení knížky o hračkách manželů Lhotákových „Jezdítko po všem“.
Celý program zajišťuje Balbineum, z.s..		
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ - MĚÚ JIČÍN		
Pohádková zastavení - přijď se vyfotografovat nebo si natočit pohádkový pozdrav a pošli ho do světa
- VOŠ a SPŠ, Jičín
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HRY A SOUTĚŽE
Stolní hrátky - přijď si s kamarády zahrát dámu, mlejn, šachy, piškvorky nebo Člověče, nezlob se!
CIRKzkus - interaktivní hra s principálem o spuštění prapodivné show bláznivých atrakcí,
minipříběhů a nevídaných čísel
Pohádkový orienťák - závod v orientačním běhu - TJ Sportcentrum, Jičín (pá)
Šlape to - jízda na šlapacích motokárách
Prezentace sportovních spolků města (čt, pá)
Zelení artisté - osvětové hry a zábavně vzdělávací soutěže zaměřené na obojživelníky - Muzeum přírody Český ráj (čt, pá)
Pohádkové kolobrndění - přijeďte si zazávodit se svou koloběžkou, pro děti do 7 let a jejich rodiče (čt, 16:00)
Pod pohádkovým basketbalovým košem (čt - so dopoledne)
Pelášení v lipách - běžecké soutěžení pro děti a jejich rodiče (ne, 10:30)
Partnerem kolobrndění a Pelášení v lipách je VOKO reklama s.r.o., Koshee, o.p.s. a Během světem (www.behemsvetem.cz).
Hejbeme se se Sokolem na Matějkově cvičišti - TJ Sokol, Jičín (pá 9:00 - 12:00)
Hry a soutěže se zaměřením na dopravní tematiku a rozvoj tvůrčích činností dětí
SPoŠka Jičín - MŠ (út, 8:30 - 14:00), ZŠ (st - pá, 8:30 - 14:00). Objednání na tel. 493 535 618.

zámek - arkádové nádvoří
zámek - velké nádvoří
zámecký park a zámek
zámecký park
zámecký park
zámecký park
Husova ulice - před divadlem
Husova ulice
lipová alej - u kruh. objezdu
Matějkovo cvičiště
DDH u SPoŠky, Na Tobolce
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JINÉ RADOVÁNKY…
Kostkoviště, trubkoviště, pískoviště, kuličníky, pago, chůdy, dřevěná mašinka,
šneci, kladinky, veselá prokukovátka
Klaunuto s velocipedy - žonglování, točení talířů, jízda na maxikole a maxikoloběžce (so)
Klauni na chůdách - nepřehlednutelní klauni na chůdách pobaví nejen děti, ale i dospělé (so)
Opičky s opravdovým mimem
Klaun Fridolín - vyfoť se s klaunem Fridolínem u cirkusového šapitó
Živé sochy - Cirkus trochu jinak, Ostrava
Pomaluj barvami plot kostela
Maňáskové divadélko
Pohádky a legendy ze všech koutů světa - čtení pohádek - AFS Mezikulturní programy, o.p.s., Praha
Lanové centrum - překonej sám sebe, Lanový park Hradec s.r.o., Hradec Králové
Balancování - zkus svou rovnováhu na polokoulích a balanční desce
Hop sem hop tam - pojď hopsat na trampolínách
Balancování - zkus svou rovnováhu na polokoulích a balanční desce
Provazochodci - Cirkus trochu jinak, Ostrava (čt, pá, so)
Prezentace sportovních spolků města (čt, pá)
Lanové aktivity - zhoupni se na kladce - Junák - český skaut, středisko Brána Jičín, z.s. (so)
Kulíškova herna - 2 modelová kolejiště Merkur s tvořivou dílnou - Dětský klub Palcát, z.s., Lánov (so)
Park miniatur památek Dolního Slezska Kowary - miniatura zámku Jilemnice - Dětský klub Palcát, z.s., Lánov (so)
Pohádková pelest u Hajánka - odpočinkový koutek pro malé i velké čtenáře
U dvanácti měsíčků - odpočinkový koutek s pařezy pro přestávku na svačinu

historické centrum města
historické centrum města
historické centrum města
Valdštejnovo nám.
Valdštejnovo nám.
Valdštejnovo nám.
Ryneček - nám. Svobody
Ryneček - nám. Svobody
zámecký park
zámecký park
zámecký park
zámecký park
zámecký park
zámecký park
zámecký park
zámecký park
zámecký park
zámecký park
farní zahrada
farní zahrada
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U Ovčí babičky - houpací křeslo pro pletení šály a vyprávění pohádek se Semínkem země, Semily
Ulice dětem - parkour, streetdance, moderní žonglování, beatbox a mnoho dalšího
Tonda Obal na cestách - zábavný program k podpoře třídění a recyklace (so, www.tonda-obal.cz, www.jaktridit.cz)
Komentované prohlídky výstavy Zebín - příběh jednoho vrchu (vstup zpoplatněn) - RMaG, Jičín
Mašinkou po městě (30 Kč)

farní zahrada
u kostela sv. Jakuba
u kostela sv. Jakuba
zámecká galerie
nástupiště Valdštejnovo nám.
a Žižkovo nám (so)
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Podrobné informace k programu a festivalu vůbec

VÝSTAVY
Stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně - Muzeum Hry nabízí možnost interaktivní prohlídky
RMaG, Jičín
s Valdštejnovou hůlkou a rodinným průvodcem doplněnou o návštěvu zámeckého loutkového divadla, muzejní herny,
Obrazárny barokních mistrů a Konferenčního salónku, vstup zpoplatněn. 		
Společenský život hmyzu – putovní výstava vytvořená předními českými myrmekology Klárou a Pavlem Bezděčkovými
z jihlavského muzea přibližuje svět sociálně žijících skupin hmyzu, tedy vos, čmeláků, termitů, mravenců a dalších.
Výstava je doplněna insektárii s živými druhy hmyzu a doprovodnými interaktivními aktivitami.

výstavní chodba muzea

(17. června - 11. září, 9:00 - 17:00 mimo pondělí, 8. a 9. září otevřeno od 8:00, vstup zpoplatněn)

Zebín - příběh jednoho vrchu. Vrch Zebín je jednou z dominant jičínské krajiny. Letní výstava představí jeho příběh
zámecká galerie
z pohledu geologie, archeologie, historie a dalších oborů, a to ve formě pro děti i dospělé.		
(12. června - 25. září, 9:00 - 17:00 mimo pondělí, 8. a 9. září otevřeno od 8:00, vstup zpoplatněn)

Výstava vítězných prací výtvarné soutěže Co se skrývá v šapitó? (st - ne)

obřadní síň

Spolek železničních modelářů Jičín (čt - ne, vstup zpoplatněn, www.kzmjicin.cz)

Klub ŽM
vchod z Lindnerovy ulice

Podrobné informace k programu a festivalu vůbec
Pohádkový cirkus vyráží do průvodu - st 7. 9. v 16:00,
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Zdravotní klauni - čt 8. 9. - ne 11. 9., Valdštejnovo náměstí

řazení v 15:30 před ZŠ Husova
Převlékněte se za klauna, šaška, akrobata, mima nebo třeba i lva či slona
a vydejte se s patronem pohádkového města Jiřím Lábusem tradiční trasou
od ZŠ Husova, pěší zónou, pod Valdickou bránou na Valdštejnovo náměstí, kde
bude jubilejní 26. ročník festivalu zahájen a kde dětská purkmistryně převezme
symbolický klíč od města z rukou pana starosty. Účastníci v maskách mají
výhodu - mohou být vybráni a představit se na pódiu, kde proběhne losovaní
o vstupenky na sobotní galaprogram. Těšit se můžete na Long Vehicle Circus,
Cirkus Nostalgie, klauni s balónkovou show a mnoho dalšího. Vás všechny se
pokusí roztančit svou klaunskou taneční show Honza Onder s partnerkou Lucií
Hunčárovou. Tak přijďte v masce vytvořit pestrobarevný průvod městem!

Jinčí čin - st 7. 9. - ne 11. 9., různě po městě
OFF PROGRAM - vedlejší program festivalu JMP: přinášíme vítr života do míst
Jičína, která jsou i přes své nesporné hodnoty opomíjena a nevyužívána - každý
den se budeme nacházet v jiném prostoru, a to ve farské zahradě, v hale
SECOgroup, v jezuitské koleji a na Čeřovce. Místa oslavíme přednáškami,
divadlem, kreativitou, hudbou a tancem. V neděli to pak zakončíme společnou
procházkou kolem Jičína. Vstup volný. Sledujte FB událost a stránky festivalu:

www.pohadka.cz.

Zdravotní klaun, o.p.s. je nezisková organizace s národní a mezinárodní
působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru
ve zdravotnictví. Dnes navštěvuje 86 profesionálních zdravotních klaunů
pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory, kam přináší humor a radost.
Přispívá tím ke zlepšení psychického i celkového zdravotního stavu pacienta,
což také patří mezi hlavní cíle této organizace. Svou činností přijedou potěšit
dětské oddělení jičínské nemocnice, Domov pro seniory a také Stacionář
Kamarád. Do města pohádek také zavítá zakladatel této organizace Gary
Edwards, který koncept „léčby humorem“ rozvinul v České republice.
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Animační dílna Anifaktura - čt 8. 9. - ne 11. 9., zámek - arkádové nádvoří
Animační dílna, kterou školní třídy, nebo rodiny s dětmi mohou navštívit
v učebně jičínského zámku, je koncipována pro děti nejrůznějšího věku.
Až pět lektorů se tu stará o zhruba dvojnásobný počet dotekových monitorů,
na kterých lze kreslit a animovat filmy. Součástí pracoviště je i malé nahrávací
studio pro výrobu ruchů a hudby, kterou si muzikálně nadané děti mohou samy
nahrát, složit i nazpívat. V ideálním případě, tedy při souhře šikovných rukou
a hlaviček, si děti mohou ihned umístit svůj film na internet a sdílet jej se svými
kamarády. Tato zábavná a zároveň vzdělávací dílna animace je zprostředkována
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky z Hradce Králové. Kyberna, jak škole všichni
říkáme, si do Jičína přiveze všechny tyto moderní technologie i vyškolený
personál z řad vlastních žáků. Vedoucím dílny a jejich pedagogem je absolvent
oboru Animovaná tvorba z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Pavel Trnka. Srdečně
Vás zveme na bezvadně strávený čas při tvorbě vlastního filmu (www.kyberna.cz).

Cirkus Nostalgie Valdštejnského imaginária - čt 8. 9. - ne 11. 9.
od 10:00 do 18:00 (ne 10:00 - 16:00), zámek - velké nádvoří
Tajemné cirkusové ležení na nádvoří jičínského zámku. Podivuhodné maringotky
tvořící svět zapomenuté slávy cirkusu bez šapitó. V každé maringotce je záhada,
nebezpečí či zážitkový prostor. Žijí tu zaměstnanci podivuhodného cirkusu,
artisté, muzikanti a prapodivné bytosti.
		
CIRKzkus - čt 8. 9. - ne 11. 9. od 10:00 do 18:00 (ne 10:00 - 16:00),
zámek - velké nádvoří
Interaktivní cirkusová hra, které mohou být svědky či účastníky diváci,
návštěvníci, i kolemjdoucí. Každý si může zkusit zahrát deskovou či karetní hru
s tajemným principálem. Kdo vyhraje, zpustí prapodivnou show bláznivých
atrakcí, minipříběhů a nevídaných čísel. Může spatřit tanec nejvyšší baletky
světa, krotitele motýlů, krmení divokých šelem, lov obřího hada, dech beroucí
provazochodce, kapelu tygrů a mnoho dalších nevídaných prapodivností.
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Ulice dětem - čt 8. 9. - ne 11. 9., u kostela sv. Jakuba

Akustický koncert s Petrem Bendem - čt 8. 9. v 19:00,
kostel sv. Jakuba (předprodej 250 Kč)

Ulice dětem o.p.s. je realizace myšlenky, zkušeností, dovedností, výher z proher,
pozitivní energie i školy života, aplikované na pomoc, podporu, výchovu, inspiraci,
motivat, rozvoj, kulturní život a duchovní stránku člověka, mladých lidí a dětí.
Dětí ze sociálně slabých rodin či v ústavní péči nebo mládež z hendikepované/
invalidní komunity. Jejich cíle a ambice jsou chránit, informovat a pomáhat
jakémukoliv jedinci před negativními vlivy, jakékoliv formy extremismu,
diskriminace, kriminality a dalšími vlivy poskytnutím odborných tréninku
novodobých aktivit (sportovních, fyzicky náročných, krativních, uměleckých aj.)
pod odborným a profesionálním dohledem.
		
TeTy v zápletu a Husí krky - čt 8. 9. - pá 9. 9., zámecký park
Cirkus TeTy je malý a nezávislý novocirkusový soubor, který tvoří akrobatické duo
Katka Klusáková a Pavla Rožníčková. Zaměřájí se převážně na vzdušnou akrobacii
na šálách, hrzdě a také jako jediný soubor u nás na tzv. double cloud.
Před provedením krásné akrobacie dávají přednost využití materiálu, se kterým
pracují, pro divadlení ztvárnění a hledjí nové cesty, jak jej využít. Jejich domovská
scéna je pražský Klub Mlejn a Cirqueon - Centrum pro nový cirkus. Můžete je také
vidět na pouličních festivalech, eventech a dalších soukromých i společenských
akcích. Soubor vystupoval na předních českých novocirkusových festivalech
(Cirk-uff, zahájení Letní Letné), ale také na velkých hudebních festivalech,
např. Mighty Sounds.

Petr Bende je známý zpěvák, který začal svou profesní dráhu ve třinácti letech
úspěchem v konkurzu na místo bubeníka ve skupině Svěrák 3. S touto kapelou
a později také se skupinami Extáze a především Carmen na postu bubeníka
a zpěváka absolvoval stovky vystoupení. Souběžně s těmito vystoupeními věnoval
velkou pozornost a mnoho času svému projektu, kapele Petr Bende band,
se kterou prezentoval vlastní skladby a objížděl festivaly a soutěže.
Z mladého muzikanta se stal skladatel, textař, multiinstumentalista, zkrátka člověk,
který propadl hudbě. Průlomem do českého hudebního dění byla stříbrná pozice
v soutěži Česko hledá SuperStar v roce 2005. Nyní zahraje v jičínském
kostele sv. Jakuba Většího své písně v doprovodu Michala Grombiříka - cimbál,
Dalibora Dunovského - basa a jako speciální host vystoupí Sbor Smetana.
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Nastupovat! Kavárna POTMĚ přijela... - pá 9. 9. - ne 11. 9.,

Michal Malátný a Kolínský Big Band - pá 9. 9. ve 20:00,

Valdštejnovo náměstí

Valdštejnovo náměstí - hl. pódium

Světluška, tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, už více
než 10 let svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky.
Přispívá jim na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej,
na psí vodicí pomocníky, na osobní asistenty dětem, aby mohly chodit
do běžných škol se zdravými kamarády, a seniorům, aby mohli trávit podzim
života doma a nikoli v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo
vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti. Projekty jako Noční běh pro
Světlušku, Kavárna POTMĚ či benefiční koncert Světlo pro Světlušku nabízí
příležitost inspirovat se světem tmy a nevidomým pomoc, díky které mohou žít
smysluplný život a cítit se užiteční, více na www.svetluska.net.
		
Řehečské kvarteto - pá 9. 9. - ne 11. 9., různě po městě

Na festivalu poprvé zahraje Kolínský Big Band, velká kapela jazzového typu,
hrající ve stejném složení jako třeba orchestry Gustava Broma, Felixe Slováčka
nebo Glenna Millera. Vznikl v roce 1999, už si zahrál na mnoha pódiích a v mnoha
slavných sálech, třeba v Redutě, na Žofíně nebo v karlínském studiu A Českého
rozhlasu. Tak jako bývá profesionální big band složený z nejlepších dostupných
jazzmanů, je ten kolínský složen z nejlepších hráčů z Kolína a blízkého okolí.
Big bandy prožívají renesanci po celém světě. Buď koncertují sami nebo
doprovázejí hvězdy popmusic. S Kolínským Big Bandem si tak už na koncertech
zazpívala řada hostů (Dasha, Peter Lipa, Matěj Ruppert, Leona Machálková,
Jitka Zelenková ad.), ale rockerů mezi nimi moc není. Vlastně jeden ano - Michal
Malátný. Spolupráce vznikla v dubnu 2015 na koncertu nazvaném „Malátný
swing“. Michal byl v Kolíně hostem, tentokrát bude vlastně hostitelem,
protože on je v Jičíně naopak doma. V programu uslyšíte krásné písničky,
které možná znáte z amerických filmů, pár skladeb, které zazněly v pohádkách,
coververze písniček Chinaski, hezké duety, něco českého ze 30. a 60. let
minulého století, a špetku jazzových skladeb, kde dostanou příležitost se
předvést hráči orchestru.
Dále zpívají Eliška Tesařová, Alžběta Sosnovcová a Petr Konývka.
Kapelníkem je saxofonista Aleš Čermák a šéfdirigentem Josef Šťastný.

Divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi.
Píseň Festivalová složená právě pro festival Jičín - město pohádky:
Na jičínském rynku, žijou pohádky,
kouzla, kejkle, hudba a další hrátky.
Přijďte popovídat, s námi si zazpívat,
s námi si zazpívat v městě pohádky.
Celý text naleznete na webové stránce kvarteto.rehec.cz.
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Pořadatel

Realizační tým festivalu JMP

Kontakty

Nadační fond Jičín - město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín
tel. 730 510 990 - D. Malý, předseda správní rady
dominik.maly@pohadka.cz, www.pohadka.cz

Dramaturg - Pavlína Paličková
Program a organizace - dramaturgická rada,
pohádkový vejbor
Produkce - Dominik Malý, Eliška Okolitová
Ekonom - Ivana Čepková
Komunikace s veřejností, média - Jana Jiránková
Trh - Jana Drbohlavová
Dobrovolníci - Jana Jiránková
Administrativa - Marie Léblová
Web - Dominik Malý, Eliška Okolitová, Lukáš Masák,
Jana Jiránková, Marie Léblová
Výtvarná spolupráce - Bára Hubená, Petita Kůsová
Tvůrčí dílny - Eliška Okolitová, Jana Pavlasová,
Petra Křídlová, Martina Kužílková,
Iva Jedličková, Blažena Bohuňovská
Pohádkový sklad - Blažena Bohuňovská
Technické zabezpečení a zázemí - Dominik Malý
a Technické služby, Jičín
Grafická podpora - Jan Košíček

Městské informační centrum
v jičínském zámku - arkádové nádvoří,
Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Festivalová otevírací doba: st - pá (8:00 - 18:00),
so (8:00 – 20:00), ne (10:00 - 16:00)
Tel. 493 534 390 - Bc. Jakub Šeps
Předprodej vstupenek na všechny placené programy
(mimo muzeum a K-klub).

a
město Jičín
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
tel. 493 545 111 - J. Malý, starosta
posta@mujicin.cz, www.mujicin.cz

Biograf Český ráj
17. listopadu, Jičín
Tel. 493 532 451 - M. Miškovský
Masarykovo divadlo a loutková scéna Srdíčko
Husova 206, Jičín
Tel. 493 531 568 - M. Vondrák
K-klub
Valdštejnovo náměstí 99, Jičín
Tel. 493 532 451 - L. Vacková
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Regionální muzeum a galerie v Jičíně
v jičínském zámku, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Otevřeno denně mimo pondělí: 9:00 - 17:00
(o festivalu ve čt a pá od 8:00)
Tel. 493 532 204 - M. Babík
		
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Denisova 400, Jičín
Tel. 493 532 833 - J. Benešová

Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře
v jičínském zámku - arkádové nádvoří,
Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Festivalová otevírací doba: st - pá (9:00 - 17:00),
so (9:00 - 18:00), ne (9:00 - 17:00)
Tel. 493 534 390 - Bc. Jakub Šeps

Valdická brána a Rumcajsova ševcovna
Pod Koštofránkem, Jičín
Tel. 737 345 225 - J. Wilda
ZUŠ J. B. Foerstera Jičín
Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Tel. 493 532 645 - J. Komárková
Valdštejnská lodžie
Sedličky 4, Jičín
Tel. 608 269 296 - J. Vydra

Pohádková pošta
v jičínském zámku - velké nádvoří,
Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Festivalová otevírací doba: st (14:30 - 18:00),
čt - so (8:00 – 18:00), ne (9:00 - 16:00)
Tel. 605 220 835 - L. Smolíková
		
Technické služby města Jičína
Textilní 955, Jičín
Tel. 731 139 782 - T. Šenberk

Pohádkové noviny
Žižkovo nám. 18, Jičín
distributor: Nadační fond Jičín - město pohádky
Tel. 721 733 408 - P. Jonák, šéfredaktor
redakční rada: T. Kráčmarová, B. Labíková, T. Honejsek,
A. Dvořáková, R. Grohová, J. Kotherová, I. Honzáková (foto),
L. Zbihlej, T. Alvaradová, K. Nosková
vychází denně, k dostání u kamelotů
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Nadační fond Jičín – město pohádky
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Generální partner festivalu

Patron

Hlavní mediální partner

Záštita

Spolupořadatel

Patron

Mediální partneři

nove
noviny

Hlavní mediální partneři
Poděkování: Pohádkovému vejboru a dramaturgické radě • všem příznivcům festivalu • všem jičínským školám za uvolnění žáků a studentů a za poskytnuté ubytování studentům z dílen
• žákům a studentům za dobrovolnou činnost • lektorům v dílnách • jičínským skautům a Michalu Císařovi • Semínku Země, Semily a Lence Hřibové • Hotelu Paříž
• pracovníkům Městského informačního centra v Jičíně • Sboru dobrovolných hasičů v Jc • Římskokatolické farnosti – arciděkanství, Jičín • Policii ČR, oddělení Jičín
• Městské policii, Jičín • Restauraci Harmonie • Zámecké restauraci • Pizzerii Sadiki • Pizzerii U Riegrů • Restauraci U Anděla • Restauraci Na zimáku • Jídelně ZOPO
• Vegeethousu • Sultan Kebabu • Fénix Grillu • Restauraci Veselka • Restauraci Lucie • Hostinci U Šamana • Pekárně PANE, Dolní Bousov a školám: Kybernetika HK • VOŠ a SPŠ Jičín
• Gymnáziu, SOU, SOŠ a VOŠ Hořice • Střední škole gastronomie a služeb Nová Paka • Střední škole vizuální tvorby s.r.o., Hradec Králové • SPŠ kamenické a sochařské, Hořice
• SUPŠ a VOŠ, Turnov • SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou • SŠIS Dvůr Králové nad Labem • Soukromé střední škole podnikatelské – ALTMAN, s.r.o. Jičín
• Masarykově MŠ a ZŠ, Železnice • Střední škole Lomnice nad Popelkou • Soukromé MŠ Spirálka Jičín • Ulici dětem • Základní umělecké škole Jičín
Projekt se uskuteční s podporou Královéhradeckého kraje, města Jičína a Státního fondu kultury České republiky.

Partneři

PARTY STANY

FIREMNÍ AKCE

CATERING

www.fullpartyservis.cz

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři

mediální
partneři
Hlavní Hlavní
mediální
partneři
VA L D ŠT E JNSK Á
L ODŽI E

k ultur ní imaginárium

Jièín

touratlas
R

Mediální
partneři
Mediální
partneři
pizza | gyros | mexico

on-line
vs
i itka

.cz

mapy
hry
betlemio

Váš incoming servis

I

entrum turistické
oblasti Valdštejnova
Stavebniny
Bílek azahrada
Balda, Valdice, spol. s r. o. • ELIMA – elektroinstalační materiál • Vyhlídkový vláček Pokorný, Poděbrady • Instalatérství František Pokorný, Poděbrady • HAN spol. s r. o.

Provaznictví Jaromír Vojtíšek, Nová paka • Všem partnerům, sponzorům a dalším, kteří se na přípravách festivalu podílejí, srdečně děkujeme.
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Generální partner
festivalu JMP

WWW.SECOGROUP.CZ
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Jičín – město pohádky

Jičín – město pohádky z motýlí perspektivy www.pohadka.cz

