
PROGRAM 

Místo konání:
Areál společnosti Nobilis Tilia, Vlčí Hora 147, Krásná Lípa 
Pořádá Vlčihorská zahrada z.s., https://os.nobilis.cz/

Možnost prozatímního stanování zdarma. 
Psí návštěvníci pouze na vodítku.

Sobota 23. 6. 2018

10:00   - pohodový folk na začátek pohodového dne.Erdela Teriérová band
11:00   - dog dancing v podání Petry Pražákové a jejich čtyřnohých tanečnic.„Tanec s vlky“
11:30   - vypravěčsko-divadelní představení, ve kterém se kupa dětí objeví na jevišti, zavítá do rodiny skřítků a skrze 3 bratry, Pohádka o skřítku Akorátníkovi (Petr Kubala)

Mamoníka, Ušláplíka a Akorátníka, objeví, co je hodně, co je málo a co je tak "akorát".

13:00   - písničkářka se silným hlasem, harmonikou a kořeny pevně vrostlými do země. Na harmoniku začala sama hrát až v 17- ti letech. Právě ta jí „otevřela“ hlas. Pro hudební svět ji Jana Vébrová
objevila pražská kapela Činna, jež ji jako úplně neznámou, nezkušenou a k publiku zády se otáčející písničkářku vozila přes rok po České Republice. Poté se Jana začala sama rozkoukávat…

 janavebrova.com

14:30   - početí, prenatál, dětství, dospělost, stáří …… každé období přináší svá témata, rizika i „Dospívání – přerod do zralosti“, přednáška Jany Merhautové
zdroje, příležitosti rozvíjet osobnost. Jak to vypadá, když se v nějakém vývojovém stádiu “zasekneme”? Jaké následky z toho plynou pro vlastní psychiku a jaké pro celou společnost? Inovativní směr 
psychoterapie Eko Art se zabývá léčením, založeným na obnovení přirozeného fungování psychiky i těla. Propojuje silné prožitky v přírodě s intuitivní tvorbou a možností pochopit významy symbolického 
sebevyjádření. Vytváří prostor nahradit chybějící “přechodové rituály” a pomáhá navracet k přirozenosti a rovnováze hodnot.      www.arttherapy.cz

16:00   - kapela vznikla v listopadu roku 2006 a je složena z muzikantů, kteří prošli náročnou rumovou kúrou a následnou čertovskou terapií za podpory cimbálové muziky. Z těchto důvodů Los Chuperos
se rozhodla vytvořit propracovaný byrokratický aparát, který brání dalším excesům. Repertoár je tvořen temperamentními žánry jako je ska, latino nebo reggae, ale  můžete zde objevit také prvky 
romské muziky a Mexika.     bandzone.cz/loschuperos

17:30   - violoncellistka Zuzka Šebková strávila velkou část života v Písku, kde se od mala věnovala hudbě a hra na violoncello ji doprovází na cestě životem. Zkusila si různá dua, tria, rockovou Zu & Cello
kapelu, i 20 let v Píseckém komorním. V poslední době se věnuje svému sólovému projektu "Písně fantazie pro cello a hlas". O své hudbě říká: " Hudba je pro mě zastavení, k zasnění se ve zvuku 
violoncella a hlasu. Je to jako cesta, cesta do nitra skrz tóny a hlas, pomalé noření se, naslouchání, let a odkrývání příběhů srdce. Doteky ticha...”      https://www.facebook.com/ZuCelloSebkova

19:00   - na scéně pátým rokem, je písničkář z Ústí nad Labem, který se během svých vystoupení společně se svou kapelou doprovází především hrou na akordeon. Na jaře 2016 vydal v Petr Luftner
producentské spolupráci s Xindlem X velmi pozitivně vnímané debutové album Až se příště narodím, druhou desku chystá na letošní podzim, které se jako producent ujal bývalý člen kapely Chinaski Ondřej 
Škoch.     petrluftner.cz

20:45   - legendární rocková kapela, o které bylo mnoho napsáno. Nás zaujal tento popis od publicisty Vojtěcha Lindaura: "(Vltava) vychází z u nás neexistující tradice rockového kabaretu. Všichni Vltava
hráči jsou zruční instrumentalisté, ve svých textech programově povyšují frázi na umělecký výraz. V pódiové prezentaci je často do instrumentálně obtížných skladeb organicky včleněn ironický a 
sebeironický verbální humor." V Melodii (1988) už byl tentýž autor konkrétnější: "Dojem z Vltavy je přímo úměrný atmosféře vystoupení. Přijme-li posluchač fakt, že si z něj Vltava dělá bohapustou 
legraci, může začít pátrat po smyslu písniček nebo se jimi výborně bavit - to podle nátury…A hudba? Swing, trampská písnička, twist, inu slušně zahraný revival. Kavárensky hlazené bicí, lázeňsky vlezlé 
saxofonové přiznávky, cirkusácké častušky na akordeon. Jenomže najednou zazní neočekávaný, rytmicky složitý vzorec, saxofon bručí jako raněná velryba…"       www.vltava.at

22:15  “Rituál svatojánské noci“ Michaela Petersen

Pátek 22. 6. 2018
18:00  Svatojánský rituál „Posvěcení věnce“ 
19:00   - sólové vystoupení písničkáře a básníka Jakuba Čermáka. Pot a poezie. Výrazné texty, expresivní projev, společenská i intimní témata. Za desku Gravitace, kterou vydal v koncert Cermaque

roce 2016 spolu s Iamme Candlewick, získal nominaci na cenu Anděl (žánr Alternativa), za loňské CD Neboj získal nominaci na Anděla v kategorii Folk. Vydal zatím 8 studiových alb, 3 básnické sbírky a 1 
knížku pro děti.

20:30  Bubnování u svatojánského ohně

  - koncert 50 Kč, děti zdarmaPátek
 - dospělí 200 Kč, děti 80 Kč, miminka a kojenci zdarmaSobota

           - rodina 450 Kč ( . 2 dospělí +  3 děti)max
           - snížené vstupné 100 Kč - studenti, senioři a po 19. hodině. ZTP zdarma.

                 

Aktuální změna programu vyhrazena.

Vstupné:

KULTURNÍ PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU 
Programem vás provede Martin Růžička.



DALŠÍ PROGRAM V ZAHRADĚ

10:15  Tradiční prohlídka zahrady se Zbyňkem Šedivým                                                                             u včelína
11:00   - přednáška o OCTO CODES Táni Havlíčkové, přednáší Petra Lehká                                                                                                       „Oblékání – klíč k sobě“     pod jasanem
 Citace web: „Před léty jsem objevila fantastické souvislosti mezi naší osobností a našim vnějším obalem - oblečením. Jako módní návrhářku mě to naprosto fascinovalo, až tak hluboce, že se ze mě po 

létech velmi intenzivního studia našich vědomých i podvědomých vlastností a reakcí, stala fashion terapeutka. Objevila jsem, že naše oblečení samozřejmě vysílá jasné signály - to si dovedeme asi každá 
představit. Ale taky jsem objevila, že oblečení ovládá naši energii. Pokud máme na sobě něco, co k nám neladí, co je nehezké, co je ze špatného materiálu, vyrobeno jen tak halabala... tak právě tu energii 
nám oblečení předává a ovlivňuje naši každodenní náladu.“ Táňa Havlíčková

 www.tanahavlickova.cz/octo-codes-20-30

12:30   – dech beroucí ukázka provazochodectví.   „Slackline“ vystoupení, Anna Kuchařová                                                                  u rybníku
 „Jsem architektka a slacklinerka. Absolvovala jsem obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze a 4 roky jsem při studiu pracovala ve firmě Space8. Tuto báječnou firmu se zakázkami, o kterých si 

mladí architekti mohou nechat jen zdát, opouštím, abych se mohla plně věnovat slackline. Bylo to nejtěžší rozhodnutí mého života, opustit něco, co mám ráda, pro něco, co miluju.
Architekturu, ani Space 8 nevěším na hřebík.

 Ale být slacklinerkou si žádá fyzickou zdatnost a chuť být venku za každého počasí. Nevím zda tyto vlastnosti budu mít i za 15 let:) A tak do toho šlapu, jak můžu. Jezdím za lajnami po celém světě, 
organizuji expedice, kurzy a přednášky.“ 

 www.slacklinerka.com

13:30  Žonglovací dílna s Petrem Kubalou                                                                                                              pod jasanem
 Přijďte si vyzkoušet, zažít nebo rovnou naučit! Žonglování je zábava na celý život, rozvíjí mozek, koordinaci, propojuje hemisféry... a může se tím bavit celá rodina od dětí až po prarodiče. K dispozici 

budou různá žonglovátka na samostatné vyzkoušení. Pro max. 15 zájemců bude probíhat workshop, ve kterém se naučíte základy, které můžete dále samostatně rozvíjet. Za 45 minut se to opravdu 
můžete naučit!

15:30   – další dech beroucí ukázka provazochodectví.            „Slackline“ vystoupení                                                                                  u rybníku
17:00  „Utváření vztahu k přírodě u malých dětí“, přednáška Petra Kubaly                                                            pod jasanem
  „Na seminářích se často setkávám s lidmi, kteří se zajímají o aktivity na rozvoj vztahu dětí k přírodě. Jsou však 2 prvky, které stojí ještě před aktivitami: PROSTŘEDÍ a MY, DOSPĚLÍ. Dozvíte se, jak 

jednotlivé prvky přírody komunikují s dětmi a co děti v přírodě hledají. Dostanete otázky k zamyšlení o vašich vědomých i nevědomých postojích k přírodě. A k tomu několik praktických tipů 
vycházejících z mé praxe u nás, v USA, JAR, Švédsku... a z vlastní rodiny.“

 www.tralalamandala.cz

18:00  Tradiční prohlídka zahrady se Zbyňkem Šedivým                                                                                                 u včelína
18:00  Rostislav Křivánek a Petr Herold                                                                                                               pod jasanem
 PRAVČICKÝ ANDĚL - světová premiéra beletrizované pověsti o andělu vrátném a Kájovi Renetovi z lesovny u Vysoké Lípy
 POETICKÁ DÍLNA - básničky ze sbírky Rostislava Křivánka Uspávačky skřítka Zamhouřílka čte autor, zatímco kreslíř Petr živě vytváří ilustrace; jakož i lekce Kolektivní poezie a vytvoření společné básně  i 

souběžně vznikající ilustrace.

PRO ZDRAVÍ A RELAX:
Aromaterapeutické masáže - Libuška Kubíková a Kateřina Hrazdírová 

- masážní místnosti najdete v 1. patře Návštěvnického centra
- objednávky na hlavní pokladně.

Automatická kresba - Marcela Tichánková

Měření aury - Milan Gelnar

PRODEJ KOSMETIKY NOBILIS TILIA bude probíhat od 10 do 18 hodin 
ve firemní prodejně v budově Návštěvnického centra. Akční sleva na produkty 10 %.

sponzoři:pořádá:

město Krásná Lípa
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