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Festival Jičín – město pohádky se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela
Hermana, ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové a pod trvalou záštitou
Rady Královéhradeckého kraje od středy 13. září do neděle 17. září 2017. Generálním
mediálním partnerem je Česká televize. Hlavními mediálními partnery jsou deník
Právo, Český rozhlas a časopisy Sluníčko, Mateřídouška a Maminka. Dalšími
mediálními partnery jsou Rádio Černá Hora, Nové noviny, Jičínský deník
a Videostudio PP Jičín. Hlavním partnerem festivalu je společnost Seco GROUP a.s..
Patronem Pohádkového města Jičína je Jiří Lábus.

27. ročník festivalu Jičín – město pohádky nese podtitul Český rok aneb TRADICE tradičně
i netradičně. Během pěti dní lze zažít čtvero ročních období v podobě kouzelné zimy
na nádvořích jičínského zámku, bláznivého léta v zámeckém parku, barevného podzimu
na náměstí Svobody či jara plného nadějí a očekávání ve farní zahradě. I v letošním roce
si Nadační fond Jičín – město pohádky pro Vás připravil tematické tvůrčí dílny.
Na Valdštejnově náměstí budou přichystány dílny ve stylu staročeské vesničky s Maruškou
a dvanácti měsíčky. Zábavně můžete poznávat jednotlivé měsíce v roce, pomalovat
chaloupku a utvořit tak Marušce krásný domov nebo si zahrát na Matku přírodu a obléknout
stromy do barevných kabátů jednotlivých ročních období. Chybět nebudou ani tvůrčí dílny
v podobě výroby květin, ptáčků, listů a dalších tematických ozdob, výroby mošniček s vůněmi
ročních období či zdobení slamáků všemi přírodninami. Na Rynečku si vyrobíte ježka
z jablka a jiných přírodnin, vytvoříte si draka či vlaštovky, se kterými se budete moci
pochlubit třeba na Drakiádě, vyrobíte si tiskátka z brambor nebo si vymodelujete podzimní
listí z jedlé hmoty. Na velkém a arkádovém nádvoří jičínského zámku navštivte zimní
tematické dílny prolnuté divadelními představeními, vytvořte si vlastní animovaný film nebo
ilustraci pomocí digitálních technologií. Na malém nádvoří zámku si ozdobte perníčky,
vánoční strom a vyrobte si ozdobné kolíčky. V zámeckém parku si můžete vyzkoušet letní
skautský tábor na vlastní kůži, zahrát si typické letní sporty – fotbal a badminton, zaskákat
si na trampolínách, zacvrnkat si kuličky. Vyrobit si můžete slaměné figurky nebo některý
z řady lektvarů, například lektvar lásky, odpuštění, zapomnění a … (zapomněla jsem čeho
všeho, takže přijďte, opravdu to funguje)! Ve farní zahradě si přesázíte květiny do kelímků,
které si odnesete domů či si namalujete krásné velikonoční kraslice. Veškeré dílny, hry,
soutěže, výstavy a jiné radovánky naleznete ve výčtu na pohádkovém webu
www.pohadka.cz.
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RUMCAJSI, to to letí, máš půl století
Pohádkový festival je tradičně zahájen ve středu (13. září
2017) slavnostním průvodem, kterého se i letos zúčastní
patron festivalu, Jiří Lábus, společně se starostou města
Jičína a Pohádkovou dětskou radou. Během tradičního
průvodu proběhne zápis do České knihy rekordů o co nejvíce
postav z pohádek o loupežníkovi Rumcajsovi. Jelikož
loupežník Rumcajs slaví úctyhodných 50 let od prvního
uvedení v televizi, slavnostní zahájení festivalu bude
velkolepé.
Na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí
proběhne po slavnostním zahájení festivalu ceremoniál Všechno nejlepší Rumcajsi!,
kde společnými silami popřejeme Rumcajsovi a vyhlásíme nejzajímavější masky z průvodu.
Následně roztančí Valdštějnovo náměstí Taneční hrátky s Honzou Onderem, dále proběhne
koncert kapely SOUNDRISE v seskupení muzikantů z jičínské ZUŠ J. B. Foerstera,
která vám zahraje rock (od) 60. let 20. století až po současnost. Na náměstí Svobody
zahraje LD Srdíčko z Jičína klasickou pohádku Jak se stal Rumcajs loupežníkem.
Následovat bude koncert staropražské kapely FIAKR či zazní hudba z obcí pod horou Tábor
v aranžmá dechové kapely Táboranka. V podvečerních hodinách v Masarykově divadle
rozhodně navštivte totální improvizační představení Malá vizita v podání Jaroslava Duška
a Pjéra la Šéz'e pod světelným dohledem Viktora Zborníka.
Nejde zapomenout ani na projekt Jinčí čin, který zahájí svůj druhý ročník duchaplnou
přednáškou zvanou Ke kořenům, která se uskuteční v kostele Panny Marie de Salle
na Novém Městě od 17:00. Následně Tomáš Hrubiš a Tomáš Vtípil předvedou jedinečný
koncert se zvučným hlasem a osobitou poetikou.

Vem si s sebou žabky, plavky, dnes zažijem LETNÍ hrátky
Čtvrteční den je věnován letním hrátkám v romantické atmosféře. Zažijeme rozmarné léto
se slunnou pláží, relaxační zónou, typickými sporty, skautským táborem či komentovaným
pozorováním hvězd.
V ranních hodinách se v zámecké galerii otevírá Pohádková pošta, výstavy a v historickém
centru města Jičína začínají jarmarky s pouličním občerstvením. V čtvrteční den jsou
otevřeny také pohádkové tvůrčí dílny, které se nesou v tematickém duchu čtvera ročních
období. Všechny dílny Nadačního fondu JMP jsou pro malé i velké kutily zcela zdarma.

Na hlavním pódiu na Valdštejnově
náměstí i na Rynečku (náměstí
Svobody)
budou
zahájena
představení, která si pro Vás připravili
zástupci
mateřských,
základních
i
uměleckých
škol
a
spolků.
Z dlouhého výčtu pořadů můžete
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shlédnout například představení Ať žijí duchové, O chytrých kůzlátkách, dva příběhy ze Tří
bratrů – Šípková Růženka a Červená Karkulka či Bota jménem Melichar aneb minimuzikál
po našem. V K-klubu určitě navštivte loutkové představení o životě afrických zvířat – Africká
pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství Dr. Holuba. Soubor ukázek nejslavnějších
divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha plné humoru a písní vám zahraje
královéhradecké Divadélko pro školy v představení Legenda V+W aneb Příběh
Osvobozeného divadla. Chybět nebudou ani pestrá taneční vystoupení – Tanec květů,
Pohádkový tanec, Břišní tance nebo Tanec pro radost, Stmívání a další.
Na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí vystoupí od 10:00 moderátorka Českého
rozhlasu Jana Rychterová v show Zpívací písničky s Rádiem Junior. Za zmínku stojí
i koncert DDM Libertin, jehož členové zahrají písničky z českých pohádek. Ve vystoupení
Za hory, horečky, zašly mě ovečky… zazní říkadla a lidové písně s tématem hor, pasení,
práce na poli, řezání dříví, ale také radování a veselení se u muziky. Rozhodně si nenechte
ujít divadlo ve farní zahradě Tradičně netradiční divadélko s Rumcajsem, Mankou
a Cipískem. V letošním roce nebude chybět ani promítání pásma večerníčků České televize,
kde budete moci shlédnout výběr ze seriálu O loupežníku Rumcajsovi. Vzhledem
k rekonstrukci Biografu Český ráj se promítání uskuteční v K–klubu a v zámeckém parku.
Navštivte LD Srdíčko na představení Pohádka o dobré Marušce, které je ztvárněno
na motivy pohádky O dvanácti měsíčkách. Od 10:00 v porotním sále zámku si nenechte ujít
kolokvium na téma Chvála češtiny. V zámeckém parku od 14:00 navštivte show Sparkling
koktejl, kde budete moci shlédnout přípravu koktejlů v podání SŠGS z Nové Paky. Divadelní
představení Zlatá husa se odehraje na náměstí Svobody v 16:00. Před divadlem, na Husově
ulici, si zazávoďte na koloběžce při Pohádkovém kolobrndění.
Projekt Jinčí čin se v tento den odehraje na vlakovém nádraží v Jičíně. Začneme s dílnou
Hudba města, kde si ukážeme zvuky předmětů okolo nás. Zažijete tak ojedinělý koncert
v prostředí nádražní haly. Chybět nebude ani přednáška Jak přemýšlet o městě, žít
ve městě, měnit město? Na koncertu hudebního elektronického quarteta Gurun Gurun zazní
slavné hity i vlastní tvorba, která je tvořena z neobvyklých chvilek a vesmírných zvukových
stop. V kapli Českobratrské církve evangelické se zaposlouchejte do příběhů Broučků
z knihy Jana Karafiáta. V kostele sv. Jakuba zazní jedinečný koncert světového houslisty
Pavla Šporcla a orchestru při ZUŠ Střezina. Zazní skladby A. Vivaldiho, R. Portmanové,
J. S. Bacha a J. Masseneta. Ve farní zahradě si nenechte ujít Čtení s Hajajou, vypráví a čte
Ondřej Havel. Od 21:30 v zámeckém parku navštivte komentované pozorování hvězd
– Vesmír kolem nás.
Léto balí fidlátka, PODZIM klepe na vrátka
Páteční
den
bude
provoněný
podzimem
s pestrobarevnými padajícími listy a létajícími draky
v oblacích. Podzimní den se jeví jako rušný, neboť
se můžete těšit na velkolepá představení jako
například Jak se stal Rumcajs loupežníkem,
Krotitelé čarodějnic, Český rok, Balada o dvou
rytířích, O Koblížkovi, Pohádka O líném čertovi
a jiná zajímavá představení. V dopoledních
hodinách na hlavním pódiu Valdštejnova náměstí
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nás čeká koncert mladé a talentované zpěvačky Naty Hrychové. Na Rynečku se odehraje
loutkové divadelní představení Vodnická pohádka. V Masarykově divadle si nenechte ujít
baletní představení Vítej na světě. V tento den nás čeká ceremoniál vyhlášení výsledků
literární soutěže s patronem festivalu Jiřím Lábusem v hudebním salónku Knihovny Václava
Čtvrtka od 13:00. Na náměstí Svobody kapela Jakub Kazda & Přátelé a absolventi
Konzervatoře J. Deyla v Praze zazpívají známé písně z muzikálů Dracula, Bídníci aj.
U vodárny pod Zebínem se sejdeme u prezentace hasičské techniky z 19. a 20. století
a pokusíme se společnými silami dopravit vodu na vrchol Zebína. Na Rynečku
se v podvečerních hodinách odehraje loutkové divadlo Perníková chaloupka, které vypráví
klasický příběh Jeníčka a Mařenky. Nenechte si ujít ani Čtení s Hajajou – tentokrát
s Arnoštem Goldflamem. Skupina Mirai roztančí Valdštejnovo náměstí známými hity jako
Cesta z města nebo Když nemůžeš, tak přidej, a to od 21:30.

Program Jinčího činu se v páteční den
bude
odehrávat
v Jezuitské koleji.
Začneme šicí dílnou, kde vám zkušené
jičínské švadleny pomohou spíchnout
originální módní kousky z toho, co vám
léta leží v šatníku, nebo co si koupíte
na bleším trhu. Následovat bude loutková
pohádka K. J. Erbena – Dlouhý, Široký
a Bystrozraký inspirovaná výtvarníkem
Z. Sekalem. Nenechte si ujít ani
zajímavou
přednášku
na
téma
Jak reklama a média ovlivňují role žen
a mužů? Utajený příběh ze života
dramatika Ladislava Stroupežnického se promítne v Jezuitské koleji od 18:00 s názvem
Furiant.

Krátí dny a sílí noci, ZIMA má vše ve své moci
Jak už to tak bývá, sobotní den (letos s datem
16. září) je vrcholem festivalu Jičín – město
pohádky. Sobota je také vrcholem čtvera
ročních období. Čekají nás pravé vánoční
svátky i novoroční oslavy. Na Rynečku
navštivte
Malý
Mikulášský
program
s loutkovým divadélkem Jak Mikuláš berlu
ztratil. To je tak, když čert zašantročí
Mikulášovi berlu, neboť se mu na pozemský
svět nechce. Jak tento příběh dopadne?
Podaří se nám přesvědčit čerta, aby berli vrátil
a společně s Mikulášem a Andělem nás
navštívili
v Pohádkovém
městě?
V odpoledních hodinách se můžete také
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zaposlouchat do Pohádek na Vánoce. Zazní zde pohádkové vyprávění pod vánočními
stromečky, čerpající z motivů klasických vánočních příběhů s celou řadou koled – začneme
čertovsky s čertem Popletou a skončíme s narozením Ježíška a koledou Půjdem spolu
do Betléma. A jaké by to byly pravé vánoční koledy bez betlému? Dětský živý betlém
si za doprovodu zpěvu známých koled společnými silami postavíme! Zaposlouchejte se také
do písní o Českém ráji a životě během ročních období během autorského vystoupení Od jara
do zimy v Českém ráji.
Na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí Milan Peroutka se skupinou Perutě roztančí
všechny posluchače pop-rocku známými písněmi jako jsou Sofie, Postavím kolem nás zeď
nebo Tudututu. Od 13:30 nás čeká slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
„S Rumcajsem za českými tradicemi“ s Petrem Kotvadlem. Následovat bude show Holky
z naší školky s Českým rozhlasem Hradec Králové. Nenechte si ujít ani Hudební perličky
Pavla Šporcla před koncertem Michala Hrůzy a kapely Hrůzy, která vystoupí s hity Pro Emu,
Duše do vesmíru či Zakázané uvolnění.
Vzpomínáte si na tradici, kdy vesnicemi procházely maškary, hrála se masopustní
představení obvykle secvičená žáky? Ano, i s námi zažijete masopustní průvod,
který započne na malém nádvoří zámku. Ani v letošním roce se nezapomeňte svézt
pohádkovým vláčkem po městě a zaposlouchejte se přitom do hudby Řehečského kvarteta.
Rovněž se zaposlouchejte do tradičních příběhů s Hajajou v podání Tomáše Vacka ve farní
zahradě. Nezapomeňte si s sebou přinést buřty, protože si je opečeme při předčasném
„pálení čarodějnic“.
A na co nesmíme zapomenout? Na vyvrcholení
letošního festivalu v podobě novoročních oslav
a přivítání nového ro(k)čníku! Na hlavním pódiu
Valdštejnova náměstí se tradičně uskuteční
slavnostní ceremoniál Zvonec-konec. Členové
Pohádkové dětské rady v čele s purkmistryní, jakožto
zástupci všech dětí Pohádkového města, vrátí klíče
od brány pohádkového města zpět panu starostovi.
Pop-rockový koncert Jiřího Macháčka se skupinou
MIG
21
roztančí
Valdštejnovo
náměstí
před novoroční(kový)m ohňostrojovým burácením
nad městem.
Nadšenci Jinčího činu se setkají v parku u rybníka
Šibeňák, kde začnou sobotním odpoledním piknikem
na dece, mezi stromy, s romantickým výhledem na vodní hladinu. Chybět nebude ani dobré
jídlo a pití, proto se přijďte i vy pochlubit svými dobrůtkami! Poté, až sníte své pochoutky
a nakrmíte labutě, bude čas tvořit. Budeme recyklovat, vyrábět a objevovat – tak zní hesla
sobotních dílen. Od sedmé hodiny večerní se budete moci zaposlouchat do autorských textů,
které vznikaly během studia na DAMU. Pohodový den v příjemné atmosféře
završíme balkánskými rytmy v podání Free Balkan Quintet a na závěr si zatančíme s DJem!
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Přišlo JARO se sluníčkem, zavřem Jičín zlatým klíčkem
Po dlouhých nocích a krátkých dnech
přichází období naděje a nových
očekávání. Pohádkové město Jičín
rozkvete během jarní neděle a přivítá
mnoho umělců a účinkujících tak,
aby festivalové dozvuky byly ve velkém
stylu! Na hlavním pódiu na Valdštejnově
náměstí zazní swing a jazz od umělců
ze skupiny Jazz kvintet z Turnova.
Následovat bude taneční vystoupení
jičínského Aerobic clubu nebo koncert
studentské kapely hrající vlastní skladby
žánru rock – Bassilur. V odpoledních
hodinách se zasmějeme s Klaunem Ferdou a časopisem Sluníčko. Na Rynečku
se zaposloucháme do Otíka Knedlíka s dětmi, zpívajícími písně Ivana Mládka, či do písní
Hany Hrdinové. Možná si popřemýšlíte a určitě se zasmějete u divadélka Karkulka
a detektivové. Víte totiž, jak to vypadá, když dva detektivové vyšetřují, jak to vlastně bylo
doopravdy s Červenou Karkulkou? Určitě si nenechte ujít zábavný program Tonda Obal
na cestách, který je určený k podpoře třídění a recyklace. Pokud jste se v předchozích dnech
nestihli projet vláčkem po městě s Řehečským kvartetem a jejich divadelně hudební formací,
budete mít poslední možnost od 10:00 a od 13:00. Pokud jste soutěživí a rádi běháte,
zúčastněte se Pelášení v lipách od 10:30 v lipové aleji. Na zámku v arkádovém nádvoří
se zaposloucháme do Hudby na zámku i v podzámčí, která se ponese v duchu gotiky,
renesance i baroka. Za zmínku stojí i divadelní představení o starých českých tradicích,
obyčejích a zvycích – Tradice, čepice, truhlice.
Jinčí čin se s Vámi slavnostně rozloučí v zahradě Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Přijďte
zhodnotit projekt Jinčí čin! Zajimá nás Váš názor, kritika i chvála. Odměnou Vám bude
koncert Máša a Medvěd. Medvěd s sebou vezme Mášu a zahrají na housle, akordeon
a kytaru. Písně klidné i taneční, inspirované tóny blízkých i dalekých krajin. Takové bude
rozloučení nejen projektu Jinčí čin pro letošní ročník.
Rozkvetlým jarem a nedělním programem se my, celá produkce festivalu 27. ročníku, všichni
umělci a účinkující, zpěváci i známé osobnosti, mateřské, základní, střední i umělecké školy,
sdružení i spolky, loučíme s Vámi návštěvníky a doufáme, že se s Vámi uvidíme i za rok…
Na viděnou!

Zpracovala: Jana Jiránková
Korektury: Marie Léblová a Michal Bílek
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