SOBOTA 25. KVĚTNA 2019

NOVODVORKY
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Vaší pozornosti nechť neunikne celoškolková akce

BEJVÁVALO… ANEB ZA STARÝCH DOBRÝCH ČASŮ
V prostorách Horácké galerie a parku od 13.00 do 17.00 hodin.
Zahájení průvodem ve 13:00 hodin.
Co bude k vidění nebo vyzkoušení: pán pracující se dřevem (dlabání); perníkářka (ukázka zdobení se zapojením dětí); kovář (ukázka práce); šperkařka (cínové šperky, stříbrné šperky); plstění (ukázka práce); flašinetář; harmonikářka; drátkování (ukázka práce), košíkář (pletení košíků); přadlena
s kolovrátkem; šermířské vystoupení; skákání v pytli;lukostřelba; malování
perníčků; meleme kávu (mlýnky); zatloukání hřebíků; pradleny (věšení prádla); vožení dětí rodiči na trakaři; kopu, kopu brambory; bylinkářky (výroba
škapulířů); výroba panenek z polínka.

PROGRAM NOVODVORKY
Hudba, divadlo, workshopy

DŘEVĚNÉ DIVADLO HONZY HRUBCE
15:00 h – Honza a drak // Dvorek za čp. 109 a čp. 122
17.00 h – Zvířátka a loupežníci // Dvorek za čp. 109 a čp. 122
20:00 h – Aladinova lampa // Dvorek za čp. 109 a čp. 122
Dřevěné divadlo je divadlem jednoho herce. Jan Hrubec je absolvent DAMU,
fakulty alternativního a loutkového divadla, obor herectví. Než založil své
Dřevěné divadlo, prošel Studiem Ypsilon, pražským divadlem Minor, kladenským Lampionem i libereckým Naivním divadlem.
PETR LUTKA
15:00–17:00 h // Dvorek za budovou E.mont, čp. 115
Český folkový písničkář z Hranic na Moravě začínal žertovnými písněmi
a bajkami. Od 80. let hraje zejména lidové náboženské písničky a balady. Je
to typ veselého moravského samorosta jehož vystoupení obsahují grotesknost i spontánnost a jsou provázena dojemnou tesknotou.
ATELIÉR ANDREA: VÝTVARNÝ WORKSHOP
15:00–21:00 h // Dvorek za budovou E.mont čp. 115
Ateliér Andrea je soukromý ateliér a galerie v Novém Městě na Moravě, kde
autorka tvoří mozaiky a maluje obrazy. Zároveň dává zájemcům možnost
vyzkoušet výtvarnou tvorbu a užít si krásný den plný seberealizace.

TVRDOŠÍJNÍ Z PÁTEČNÍCI
15:30, 16:30, 17:30 h // Městské arboretum za čp. 12
Mladý a nadějný Boys Band z Nového Města na Moravě. Hudba spíše k poslechu.
ZEVL KVARTET
16:00, 18:00, 19:30 h // Dvorek za bývalou ZUŠ, čp. 121
ZEVL (ZuzanaEmaVěrkaLenka) je novoměstský dámský vokální pěvecký
kvartet, který nemá žádná očekávání ani ambice, ale zpívá s neskonalým
nadšením, z plného srdce i z plných plic. Na Novodvorcích budete svědky jejich prvního veřejného vystoupení. Těšit se můžete na písně folklórní (milují
lidovky moravské, slovenské, ale třeba i finské), černošské spirituály i swing
a také nějakou tu klasiku.
MARTIN SEDLÁK & JENDA NOVÁK
19:00– 22:00 h // Dvorek restaurace U pasáčka, čp. 15
Martin Sedlák je talentovaný mladý zpěvák a kytarista z Ostrova nad Oslavou. V Novém Městě na Moravě již v duu s Jendou Novákem vystupoval. Sám
o sobě tvrdí, že se zhlédl v blues a rock‘n‘rollu. Kromě autorských kousků
hraje skladby The Doors, Raye Charlese, Willieho Dixona, The Beatles, Johna
Lee Hookera, Rolling Stones nebo Vladimíra Mišíka.
DIVADLO LÍŠEŇ: SPOUTANÝ TRÁVOU
21:30 h // Dvorek Horácké galerie, čp. 1
Jevištní meditace na motivy prastarých buddhistických textů. Vyprávění nahého mnicha, císaře, generála a slona o významu nepatrných bytostí – rostoucích, běhajících, létajících i plujících. Pro děti od pěti let i dospělé bez dětí.

PRO POBAVENÍ

od 15:00 do 21:15 hodin
MLÝNEK, STRAŠIDELNÉ PODZEMÍ
Dvorek Horáckého muzea, čp. 114
Součást areálu Horáckého muzea tvoří i dvorek, na kterém je v období hlavní sezóny v provozu pro většinu návštěvníků určitě nejzajímavější exponát
– tzv. „mlejnek z Víru.“ Název pochází od vodního mlýnku, který postavil
Vincenc Navrátil z Víru dětem na potoku u své chalupy. Během 30 let s pomocí svého syna Adolfa vytvořili rozsáhlý figurální soubor inspirovaný místním
prostředím. Ze dvorku pak můžete vstoupit do strašidelného podzemí. Vždy
v celou a v půl pouštíme mlýnek, poté je zpřístupněno strašidelné podzemí.

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ A ILUSTRACÍ
od 15:00 do 21:30 hodin

VOJTĚCH ZIKMUND: VYSOČINA  Dvorek za budovou E.mont, čp. 115
Amatérský fotograf. Člen Fotoklubu Vysočina, sympatizant Fotoklubu Freeland. Nejraději fotografuje Vysočinu. Svými fotografiemi se snaží objevovat
jedinečnou atmosféru Vysočiny, její duchovní a lidské odkazy. Objevuje Vysočinu v celku, ale i v jejích detailech. A především, považuje se za součást
Vysočiny a naopak…
PAVEL REMAR: STROMOVOUS Dvorek restaurace U pasáčka, čp. 15
Cyklus fotografií, který nám dává nahlédnout do tajemných zákoutí divých
lesů dávnověku. Vznikl v pralesních porostech Vysočiny a Železných hor.
Zachycuje hry světel, torza ztracených soch a snad i duše lesních velikánů,
místa kde konec jednoho znamená začátek jiného života. V těchto lesích se
zklidňuje i překotné tempo naší doby a člověk odstíněn od nejrůznějších signálů moderního světa, je nucen se zastavit před prastarou tvořivou silou
Přírody. Pak, je-li dostatečně vnímavý, může spatřit, že stařičký strom k zemi
padlý není bolavým mementem, ale i ve svém zániku se stává neobyčejným
uměleckým dílem.
DITA NOVOTNÁ: ZAŠOUPNUTÉ OBRÁZKY Dvorek Kafé 133, čp. 133
Dita Novotná vystudovala uměleckou školu obor umělecký odlévač na Střední
průmyslové škole slévárenské v Brně a nyní se věnuje především kreslenému
humoru a ilustraci. Žije a tvoří ve vesnici Křídla na Vysočině a její ilustrace
znáte mimo jiné z plakátovacích ploch v okolí Nového Města na Moravě.
Místa, která můžete v rámci programu navštívit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dvorek za čp. 109 a čp. 122, vstup z Vratislavova náměstí
Dvorek za budovou E.mont čp. 115, vstup z Vratislavova náměstí
Městské arboretum za čp. 12, vstup z Vratislavova náměstí
Dvorek za bývalou ZUŠ čp. 121, vstup z Vratislavova náměstí
Dvorek Kafé 133 za čp. 133, vstup z Komenského náměstí
Dvorek restaurace U pasáčka čp. 15, vstup z Vratislavova náměstí
Dvorek Horáckého muzea čp. 114, vstup z Vratislavova náměstí
Dvorek Horácké galerie čp. 1, vstup z Vratislavova náměstí
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