10. jubilejní ročník

KÁMEN A ŠPERK
v Českém ráji
Sobota 5. července 2014
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slavnostní zahájení
11:00 tanec – Trn v oku, The Wings
písničky Mária Biháriho a jeho přátel
jarmareční písně – Katastrofální předpověď počasí
vystoupení Trubačů Českého ráje
tanec – Trn v oku, The Wings
13:45 písničky Mária Biháriho a jeho přátel
jarmareční písně - Katastrofální předpověď počasí
17:00 volný přístup do kostela Narození panny Marie, kostela Sv. Františka a kostela sv. Mikuláše
prohlídka kostelů s průvodcem a výkladem
15:00 písničky Mária Biháriho a jeho přátel
tanec – The Wings, Trn v oku
prohlídka kostelů s průvodcem a výkladem
jarmareční písně - Katastrofální předpověď počasí
17:45 písničky Mária Biháriho a jeho přátel
koncert skupiny Mackie Messer Band
Po celém světě napříč staletími - netradiční módní přehlídka, ohňová show, ohňostroj

Po celý den ukázky zpracování drahých kamenů a výroby šperků, tržiště a hry pro děti.

Synagoga Turnov
18:00

koncert houslového virtuosa Alexandra Shonerta „Židovské housle“ s klavírním doprovodem Natalie Shonert

Muzeum Českého ráje v Turnově
Setkání sběratelů drahých kamenů (atrium muzea)
Staří přátelé/Old Friends - výstava 30 let šperkařských sympozií v Turnově (19. 6. – 27. 7. 2014)
13:00 – 18:00 Večerníčkový pohádkový les (areál muzea Českého ráje)

Kamenářský dům
10:00 – 17:00 Kamenářská dílna pro veřejnost – řezání a broušení minerálů pod dohledem profesionála
10:00 a 15:00 prezentace brusiče drahých kamenů Petra Šťastného

Zákaznické centrum - Galerie Granát
09:00 – 17:00 ukázky zpracování českého granátu a výroby šperků

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola
10:00 – 17:00 komentované prohlídky školy

Červenec – srpen 2014
Kamenářský dům
úterý až pátek

workshop Ketlování vinutých perlí – výroba vlastního šperku pod vedením erudovaného
řemeslníka a předvádění broušení drahých kamenů

sobota (10:00 – 17:00) Kamenářské řemeslné soboty - řemeslnické dílny pro veřejnost

Lestkov – budova obecního úřadu
denně (9:00 – 17:00)

výstava drahých kamenů a minerálů Mineral klubu Radostná pod Kozákovem

Zákaznické centrum - Galerie Granát
pondělí – pátek (9:00 – 17:00) ukázky zpracování českého granátu a výroby šperků, možnost nákupu šperků
sobota (9:00 – 12:00)
a skla s českými granáty

Regionální turistické informační centrum
středy 19:30
Magický Turnov - večerní prohlídky Turnova s kostýmovaným průvodcem, prohlídka centra města,
(kromě 2.7., 30.7., 6.8.) Návštěvnického centra – Galerie Granát (ukázka broušení drahých kamenů na ručním brusu)
a synagogy.
Záštitu převzal a finančně podpořil Liberecký kraj.
Pořádá město Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch
Muzeum Českého ráje v Turnově
Kulturní centrum Turnov, DUV Granát Turnov
Mediálním partnerem je Český rozhlas SEVER.
MUZEUM
ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ

