K adventním prohlídkám
zve Nový zámek v Kostelci
Orlický týdeník vás zve
na adventní akce v Novém
zámku v Kostelci nad Orlicí.
EVA ŽENÍŠKOVÁ

KOSTELEC N. O. - Le
tos poprvé se v předvánoč
ním čase otevře veřejnosti
v prostorách Nového zámku
v Kostelci nad Orlicí zámecká
expozice s názvem Život v biedermeieru. Zavítat sem může
te v pátek 13. a v neděli 15.
prosince v době od 10 do 16
hodin. Programové manažer
ky zámku Ivony Jasníkové
jsme se zeptali na pár otázek.
Co všechno tady lidé v tom
to čase uvidí, na co se mo
hou těšit?
„Předvánoční
prohlídky
v Novém zámku Kinských se
konají poprvé od doby, kdy
byla zámecká expozice Život
v biedermeieru v roce 2012
otevřena. Návštěvníci znají
tradiční předvánoční koncer
ty s rychnovským sborem
Carmina, které se konají ka
ždoročně ve dnech 22. a 23.
prosince. A právě pro tyto
koncerty začala naše floristka Andrea Vanická, ve spolupráci s Hanou Tupcovou,
připravovat speciální vánoční
výzdobu. Každý rok jinou, ale
jen do haly, jídelny a samo
zřejmě do Zrcadlového sálu,
kde se koncerty konají. Vlo
ni vyzdobila velkou knihov
nu tak hezky, že nám přišlo
líto, aby tuto výzdobu viděli
jen účastníci koncertů. Pro
to nás napadlo, že bychom
mohli vyzdobit všech třináct
místností zámecké expozi
ce. Majitel zámku, František
Kinský, s nápadem souhlasil.
Přípravy začaly již po Novém

roce. Paní Vanická je velice
metodická, vše vymýšlí a vy
rábí na míru každému pokoji.
Speciální na celé akci je to,
že si díky vstřícnosti majite
le zámku mohou návštěvníci
projít vyzdobenou expozici
sami bez průvodce. Tento
způsob je v jeho historii oje
dinělý. V přízemí zámku bude
dílnička pro děti, kterou při
pravuje a bude na ni dohlížet
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poštěstí při prohlídce potkat
Františka Kinského. Otevře
no bude po oba dny od 10
do 16 hodin.“
A co vánoční adventní kon
certy, také na ně se mů
žeme v prostorách zámku
těšit?
„Předvánoční koncerty se
každoročně konají v zámku
ve dnech 22. a 23. prosince.

Programová manažerka Ivona Jasníková.

Hana Kinská, sama maminka
tří dcer. Ani občerstvení ne
bude chybět. Toniova zámec
ká kavárna a restaurace se
v těchto dnech přestěhuje
do zámku. Kromě kávy na
bídne vánoční punč, zámec
ké cukroví a další dobroty.
Přijměte k nám tedy pozvání,
zastavte se na chvilku v před
vánočním shonu v pátek
13. a v neděli 15. prosince.
Nechte se unést atmosférou
zdejších interiérů, která vás
vrátí zpět do dob, kdy svět to
lik nespěchal. Možná se vám
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Vždy na nich vystupuje Car
mina, dětský pěvecký sbor
z Rychnova nad Kněžnou.
Každý rok také s jiným pro
gramem. Letos zazní v pro
středí Zrcadlového sálu Čes
ká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby.
Rychnovský dětský
sbor v ní doprovodí členové
Smiling String Orchestra,
jehož menší obsazení doplní
hráči na dechové nástroje,
žáci ZUS Střezina z Hradce
Králové. V pěveckých sólech
se představí Tereza Myšáková, Kateřina Synková, Tomáš

Borůvka a sbormistr Carminy
Karel Štrégl. Přípravou a pro
dukcí koncertu se zabývá ma
nažerka agentury Kinský Art
Media, Jana Dioszegi. Mám
však smutnou zprávu, vstu
penky jsou již vyprodány.“
Chystá se po Novém roce
pro veřejnost na zámku
něco nového, co budou
moci lidé obdivovat?
„Před pěti lety vznikla
v Galerii Kinský jedinečná
výstava skupiny výtvarníků
spojených s Divadlem bratří
Formanů. Společné s ilu
strátorem a scénografem
Matějem Formanem přetvo
řili prostor galerie v místo
jedinečné fantazie a hravosti.
Výstava s názvem Zámecké
imaginárium byla tak oblíbe
ná, že ji návštěvníci prošli
i desetkrát. Děti, které si zde
před časem hrály, vyrostly.
Narodily se však další a my
bychom chtěli, aby měla dal
ší generace možnost užít si
společně se svými prarodiči,
učiteli nebo kamarády tento
svět fantazie, her a zábavy.
Z toho důvodu bude pět set
metrů čtverečních Galerie
Kinský přetvořeno ve svět
výtvarná, krásy a poetiky di
vadelního a loutkového svě
ta. Dvanáct výtvarníků, i když
někteří jiní než u předchozí
ho projektu, ale opět v čele
s Matějem Formanem, zaplní
znovu od 12. dubna 2020 Ga
lerii Kinský světem loutek,
divadelních kulis, kouzelných
objektů, hejblátek, obrazů,
výtvarných instalací a her.
Znovu tak vtáhnou do svého
světa děti i dospělé. Výstava
bude otevřena po celou sezó
nu, až do 28. října 2020. Zve
me na ni všechny generace.“

