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BRNO – MUZIKÁL KLEOPATRA
A KORUNOVAČNÉ KLENOTY

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“
TERMÍN: 18.4.2020
Pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 24 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
Kolektív - cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, v prípade odchodu z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., po príchode do moravskej metropoly – Brna navštívime unikátnu výstavu České korunovačné klenoty na dosah – Osudy 22 korunovaných panovníkov. Inovovaná jedinečná expozícia s majstrovskou replikou najhodnotnejšieho
českého pokladu – korunovačných klenotov – po prvý raz predstaví aj repliku stredovekého žezla, jablka a korunovačného meča
Karla IV., ktorých originály sú trvalo vystavené v klenotnici viedeňského Hofburgu. Koncept výstavy sa venuje osudom 22 panovníkov, ktorí boli od 14. – 19.st. korunovaní Svatováclavskou korunou a budú predstavení formou informačných panelov a vyobrazení spolu s exponátmi charakterizujúcimi obdobie ich vlády /kópie zbraní, faksimílie listín, makety pečatí, ukážka rádu Zlatého rúna, kópia slávnostných šiat a korunovačného plášťa Márie Terézie, replika Pražského Jezulátka a ďalšie/.
Výstava sa koná v malebnom letohrádku kniežat Mitrovských – jediný letohrádok na Morave, ktorý očarí každého milovníka histórie, cestovania, architektúry, ale aj romantického dobového prostredia svojimi nádhernými interiérmi a dekoratívnym štýlom Ľudovíta XVI. Vyniká bohatou freskovou výzdobou s pohľadmi do vzdialených krajín s exotickými palmami, kvetmi, vtákmi, ale aj
rôznymi symbolmi. Pokračujeme prehliadkou historického centra – katedrála sv. Petra a Pavla, významná architektonická a umelecká pamiatka, klenotnica, krypta. Ojedinelým zážitkom je Labyrint pod Zelným trhom s unikátnymi a tajomnými zákutiami stredovekých chodieb a pivníc.
O 14,00 hod. veľkolepý muzikál Kleopatra, jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších českých muzikálov s hudbou Michala Davida, v réžii Filipa Renča. Dramatický príbeh o živote krásnej Kleopatry VII., poslednej egyptskej panovníčky, ktorá Egyptu vládla až do jeho obsadenia Rímom a stala sa osudovou ženou dvoch slávnych mužov. Tragický dej plný vášne, úkladov a mocenských zápasov prináša mimoriadne silný umelecký zážitok.
V hlavných úlohách a alternáciách: Alžbeta Bartošová, Kamila Nývltová, Daniel Hůlka, Bořek Slezáček, Linda Finková, Bohouš
Josef, Lešek Semelka... a ďalší.
Po skončení predstavenia odchod na Slovensko.
Cena vstupenky na muzikál: 23,- €
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

