
ČESKO 2023 - Český Krumlov
Individuální prohlídka města, návštěva divadla s otáčivým hledištěm.

Český Krumlov - doba rozkvětu tohoto malebného města je spojena s vládou pánů z Rožmberka (1302 - 1602), kteří z Českého Krumlovaučinili své sídelní město. Krumlov tehdy ležel v místě, kde docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorskýmpodunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance.Na konci 17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V doběSchwarzenberků získal Č. Krumlov svou barokní podobu. Od 19. století se kromě zrušení městských hradeb a bran žádné zásadní změnyneodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanskýchdomů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební festivaly,divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů z celého světa, to vše je Český Krumlov, malé alezároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, obklopeno neporušenou, krásnou přírodou. Od r. 1992 je zapsáno na seznamsvětového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Otáčivé hlediště Český Krumlov - je více než půl století významným a ve světovém měřítku i ojedinělým reprezentantem přírodníhoplenérového divadla s originálním řešením a využíváním scénického prostoru. Princip otáčivého divadla je sice znám již několik století, ale veskutečný divadelní život jej začátkem 20. století přivádí významný německý divadelník A. Appia. V českém divadle je s tímto divadelnímfenoménem nejvýznamněji spojen architekt a scénograf evropského rozměru, Joan Brehms (1907 - 1995). V roce 1958 projektoval hledištězasazené do okolní přírody, které díky obousměrnému otáčení kolem své osy umožňuje divákům vnímat děj panoramaticky. Ten se můžeodehrávat kdekoliv kolem diváků na hracím prostoru s rozlohou kolem jednoho hektaru. Hlediště se otáčí během představení na přísl. místo„jevištní akce“, ale je využívána i možnost prolínání hracích prostorů při jednání divadelních postav.
Termín zájezdu: 09.09. - 10.09. 2023
Cena zájezdu: 3.790,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zahraničním minibusem (osobním automobilem), 1 nocleh v penzionu (po 2-4 osobách) a vstupenku dodivadla s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě na: Ženy Jindřicha VIII. Při navýšení ceny nafty nebo ceny zaubytování může dojít k mírnému navýšení ceny zájezdu.
Ženy Jindřicha VIII: aneb Chudák král(em) - M. Glaser, O. Šubrtová. Komedie o dvojnících. Česká komedie o záletném králi Jindřichovi, jeho šestiženách, zrádném rádci a královu dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci. V hlavní dvojroli vystoupí Petr Rychlý.
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