Neděle 15. 5. (10:00–17:00)

Historický trh májový 2022
Vážení návštěvníci,
je pro nás velkým potěšením, že se po dvouleté odmlce
opět koná Historický trh májový. Rádi bychom vás tentokrát
pozvali na francouzský dvůr 17. století do období TŘÍ MUŠKETÝRŮ. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, mušketýrské souboje, akrobatku, kejklíře, dobovou hudbu, stánky s
originálními výrobky, bohatým občerstvením a jiné. V rámci
letošního trhu vystoupí i několik děčínských hudebních těles.
Dále vás zveme na tradiční floristickou výstavu květinových
vazeb (Knihovní sál + Jižní zahrady). V zámecké galerii můžete
zhlédnout výstavu výtvarných děl spolku Vincúch z Valašských Klobouk. Na své si přijdou také nejmenší návštěvníci,
pro které je připravena hra „mušketýrská tajenka“, ponožková
bitva, tancování, výtvarná dílna a ukázka kovářství.
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Sobota 14. 5. (9:00–19:00)
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Hlavní nádvoří
Otevření trhu pro veřejnost
Průvod - slavnostní zahájení trhu
Vystoupení u pódia - uvítací scénka
Kejklířovy kousky
Dobová kapela Turdus
Dobový tanec
Pěvecký sbor Pomněnky (ZUŠ Děčín), sbormistryně
Iva Hančová
Akrobatka
Potulní šermíři
Verbíři - šerm
Tanečnice
Dobová kapela Turdus
Jižní zámecké zahrady
Šermířské vystoupení - „Jak se d´Artagnan zapsal
mezi mušketýry“
Kejklířovy kousky
„Prsten pro královnu“
Dobová kapela Turdus
„Kardinálova pomsta“ - málo známé putování
mušketýrů
„Výcvik jízdní“ - i koně se učí
Velká Ponožková bitva aneb staň se mušketýrem
Tanečnice - tancujeme s dětmi
Sala terrena
Žáci hudební školy Karla Suchánka při Městské
knihovně Děčín
X-teto – českokamenický pěvecký sbor, sbormistryně
Petra Klímová
Karlův výběr – alternativní folk
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Hlavní nádvoří
Otevření trhu pro veřejnost
Zahájení trhu
Vystoupení u pódia salva z mušket
Kejklířovy kousky
Dobová kapela Turdus
Tanec na hlavní scéně
SAH - děčínská pěvecká sešlost pod vedením
Jany Štrbové
Potulní šermíři
Akrobatka
Tanečnice
Verbíři - šerm
Dobová kapela Turdus
Jižní zámecké zahrady
Šermířské vystoupení - „Jak se d´Artagnan zapsal
mezi mušketýry“
Kejklířovy kousky
„Prsten pro královnu“
Dobová kapela Turdus
„Kardinálova pomsta“ – málo známé putování
mušketýrů
Velká Ponožková bitva aneb staň se mušketýrem
Tanečnice - tancujeme s dětmi
Sala terrena
Pěvecký kroužek DDM Děčín, Boletice, vedoucí
Marcela Ledvinková
Kytarový kroužek DDM Děčín Divišova, vedoucí
Krista Ročková
Kroužek ukulele DDM Děčín Divišova, vedoucí
Kristýna Ročková
Hanny & band - akustická verze známé
děčínské kapely

Výstava květinových vazeb Děčínská kotva se nachází
v Knihovním sále a v Jižních zahradách.
Výstavu výtvarných děl spolku Vincúch je možné navštívit
v zámecké galerii (vstup z hl. nádvoří).
Výtvarnou dílnu pro děti najdete před zahradním domkem
v Jižních zahradách.
Hra „mušketýrská tajenka“ pro děti se rozdává na I. nádvoří,
vyhodnocení je v Růžové zahradě.
Ukázka kovářského řemesla je umístěna na I. nádvoří.
V rámci trhu je vstup do Růžové zahrady zdarma
a vstupné na prohlídky zámku je snížené.
Historický program trhu zajišťují Rytíři Koruny České.
Všem účinkujícím velmi děkujeme.

www.zamekdecin.cz
Změna programu vyhrazena.

