26. ROČNÍK FESTIVALU JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY
Festival Jičín – město pohádky
bude i v letošním roce probíhat
tradičně

druhý

týden

v září,

konkrétněji od 7. do 11. září 2016.
Tématem pro 26. ročník festivalu
je CIRK. To znamená, že se můžete
těšit

na

akrobatická

moderní

akrobacii

vystoupení,
na

šálách,

chůdách či za využití lidské síly na
rukou.

Samozřejmostí

v historickém

centru

jsou
města

pohádkové tvůrčí dílničky pro děti,
kde si budou moci vytvořit za pomoci
instruktorů nejen pohádkové výrobky
týkající

se

festivalového

tématu

CIRK, ale také rozvinou své smysly
a zapojí se i pohybově, např. při
žonglování,

chůzi

na

chůdách,

točení talířů na tyčce aj.. Chybět
nebude tvoření klaunských nosů,
kloboučků, barevných masek nebo
květin všech druhů a barev. Dílničky
budou

tedy

tvůrčí,

pohybové,

dramatické ale i animační.
Na

náměstí

bude

umístěno

pohádkové šapitó, které podtrhne
letošní téma festivalu a nabídne
další prostor pro dětská tvoření a
vystoupení. Na hlavním pódiu na
Valdštejnově náměstí bude celých
pět dní probíhat bohatý program,
který zajistí přihlášené místní i přespolní školy, školky, umělecké školy a další umělci. Více o
festivalu a novinky naleznete na webových stránkách www.pohadka.cz a na Facebookovém
profilu.

CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - CO SE SKRÝVÁ V ŠAPITÓ?
Nadační fond Jičín – město pohádky ve spolupráci s deníkem Právo a partnerem
Autocentrum Jičín s.r.o. vyhlašují výtvarnou soutěž na téma - CO SE SKRÝVÁ V ŠAPITÓ?

O cirkusu, o zvířatech, o
ukázkových kouscích nejen
na lanech a tyčích,... a tak
bychom mohli pokračovat s
vyjmenováním

klíčových

pojmů k letošnímu ročníku
festivalu.

Jak

je

již

naší

tradicí, i letos vyhlašujeme
výtvarnou soutěž pro všechny
věkové kategorie. Zapojit se
mohou kolektivy škol, ale i
jednotlivci

z řad

široké

veřejnosti. Mohou být použity
různé techniky tvorby. Jelikož jsme si jisti, že mnozí kreativní jedinci mají nespočet nápadů,
výsledná práce může mít libovolný formát.

Vaše výtvarné práce nám můžete zasílat do 10. července 2016 na adresu: Nadační fond
Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín s označením “soutěž”. Je nezbytně
nutné, aby výtvarníci na zadní stranu svého díla připsali jméno a příjmení autora, rok
narození, telefonní číslo, adresu bydliště či školy, třídu a e-mailovou adresu (domů či do
školy).
Autorky a autoři nejzajímavějších prací budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení a
převzetí cen v rámci programu festivalu Jičín - město pohádky v sobotu 10. září na hlavní
pódium na Valdštejnově náměstí. Tyto práce budou také zveřejněny na www.pohadka.cz a v
průběhu festivalu vystaveny v obřadní síni jičínského zámku. Těšíme se na Vaše výtvarné
návrhy! Podrobné propozice k soutěži najdete na www.pohadka.cz.

Výlety v okolí Jičína - Za pohybem s pohádkou
Nadační fond Jičín – město pohádky Vás

příběhy

zve

rodiny,

pohybových aktivit, které budou pro ně

jednotlivce, skupiny, školy… Výlety mají

připraveny. Na trasách bude na účastníky

na

název

tematické
Za

výlety

pohybem

pro

s pohádkou

a

a

se

zapojí

do

akce čekat i malé překvapení.

uskuteční se od 1. května do 6. srpna

Výlety

2016. Jak je již tradicí, výlety odstartují
Prvomájovým

především

navazují

na

velmi

úspěšné předchozí ročníky a

vejšlapem

vyvrcholí

na Zebín, ze kterého je

pohádkovým

festivalem

nádherný výhled na malebnou

Jičín

– město

pohádky druhý týden v

krajinu obklopující pohádkový Jičín.

září.

Účastníci výletů navštíví s průvodci

A jak se na výlety

blízké okolí města Jičína, například

přihlásit? Můžete se

lom pod Zebínem, zříceninu hradu

přihlásit elektronicky na webové adrese

Bradlec a nebude chybět zastávka u koní

vylety.pohadka.cz, kde najdete veškeré

či hledání pokladu s Rumcajsem. Výletníci

informace

se dozví řadu zajímavostí z historie i

k výletům. Tak neváhejte a pojďte si

současnosti

s námi

připomenou

navštívených
si

pověsti

a

míst,

a

podrobné

propozice

protáhnout

pohádkové

Detailnější informace k výletům najdete na webové adrese vylety.pohadka.cz

tělo.

