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BRNO - MUZIKÁL TRAJA MUŠKETIERI
A HISTORICKÉ PAMIATKY

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“
TERMÍN: 10.10.2020
Pre kolektív termín na vyžiadanie podľa záujmu

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 km
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Po príchode na južnú Moravu prehliadka jej metropoly Brna: exteriéry dominanty mesta – hradu Špilberk, katedrála sv. Petra a Pavla, významná architektonická a
umelecká pamiatka so vzácnou klenotnicou a kryptou, kostol sv. Jakuba s Kostnicou – druhou najväčšou v Európe
hneď po kostnici v Paríži. Ojedinelým zážitkom v centre je Labyrint pod Zelným trhom s unikátnymi a tajomnými
zákutiami stredovekých chodieb a pivníc so zbierkou archeologických nálezov, replikami praniera, klietky bláznov
a ďalšími zaujímavosťami. O histórii mincovníctva sa dozviete v podzemnej minciarni pod Dominikánskym námestím.
O 14,00 hod. veľkolepý muzikál Traja mušketieri, jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších českých muzikálov
s hudbou Michala Davida. Podkladom pre multivizuálne predstavenie sa stal jeden z najznámejších románov od
Alexandra Dumasa. Netradičná projekcia, viac ako 200 kostýmov, mobilná scéna plná prekvapení, kombinácia
Čierneho divadla a Laterny Magiky, vynikajúce herecké obsadenie poskytujú nevšedný umelecký zážitok.
Romantický príbeh o priateľstve, láske, ale aj o intrigách a nenávisti vás zavedie do prvej polovice 17. st., kedy vo
Francúzsku vládol kráľ Ľudovít XIII. Ten sa však viac ako o krajinu zaujímal o plesy, poľovačky a iné svetské radovánky. Vládu držal pevne v rukách kardinál Richelieu, človek vzdelaný, inteligentný, zrodený pre politické machinácie...
V hlavných úlohách: Vojtěch Drahokoupil, Jan Kopečný, Peter Pecha, Stanislav Hložek, Josef Vágner, Alžbeta
Bartošová, Linda Finková, Radka Fišarová, Josef Bohouš, Martin Pošta, Lešek Semelka, Ivan Vyskočil.. a ďalší
Dĺžka predstavenia s prestávkou cca 2,45 hod.
Po skončení predstavenia odchod na Slovensko, predpokladaný príchod do cca 21,00 hod.
Pre kolektív prispôsobíme program podľa požiadavky.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

