
KÁMEN a ŠPERK

1. 7. – 26. 7. 2009
v Českém ráji

GALERIE GRANÁT
1. 7. – 24. 7.
Ukázky ruční výroby granátového šperku, expozice 
přibližující historii a současnost zpracování granátu 
a výroby šperku v uměleckém družstvu Granát Turnov.

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE
27. 6. – 6. 7.
Mezinárodní sympozium řezby do kamene

4. 7. – 26. 7.
Tvůrčí dílny
Rýžování českých granátků, výroba šperků, broušení kamenů.

11. 7.
Představení loutkového divadla nejen pro děti
Výstava: Turnovské stříbro ke 125. výročí 
založení šperkařské školy v Turnově
Prodej kamenářských výrobků, bižuterie a suvenýrů z kamene.

Bližší informace: Regionální turistické informační centrum Turnov
tel.: 481 366 255–6, e-mail: info@turnov.cz

www.turnov.cz, www.cesky-raj.info

NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ – Židé a Valdštejn
4. července
09:00 - začíná trh 
10:00 - setkání Albrechta z Valdštejna s židy, 
  slavnostní zahájení
11:00 - divadelní vystoupení: Podivné dědictví
  šermířské vystoupení: Bratr, Cikánka
12:00 - dobová hudba a tanec 
13:00 - tance, Duel – zábavná soutěž pro diváky, 
  Proces se zlodějem
14:00 - divadelní představení: Katovna, Bubeník – 
  příběh z období třicetileté války, 
  židovská hudba
15:00 - hudba a tance, přednáška o vybavení mušketýra 
  včetně ukázek palných zbraní 
16:00 - židovská hudba a tanec, 
  Potrestání šejdířského kupčíka 
17:00 - divadelní představení a židovská hudba, 
  Krčma – trochu šermu nakonec
19:00 - koncert skupiny Ritornello „David et Solomon“ 
  v synagoze Turnov 
21:00 – 22:00  -  večerní slavnost za svitu ohňů s tancem, 
   hudbou a divadelním představením 

5. července
10:00 - otevření tržiště, dobová hudba 
  a tanec, Kouzelník a mág 
11:00 - šermířské vystoupení: Bratr, Cikánka, 
  Kouzelník a mág 
12:00 - dobová hudba a tanec 
13:00 - Kouzelník a mág, 
  Duel – zábavná soutěž pro diváky, 
  Proces se zlodějem 
14:00 - dobová hudba a tance, 
  divadelní představení: Katovna, Bubeník – 
  příběh z období třicetileté války, 
  dobová hudba a tance 
15:00 - dobová hudba a tance, 
  přednáška o vybavení mušketýra 
  včetně ukázky palných zbraní 
16:00 - Kouzelník a mág, Potrestání šejdířského kupčíka 
17:00 - divadelní představení: Podivné dědictví, 
  dobová hudba, Krčma – šermířské vystoupení, 
  dobová hudba a tance, ukončení slavností

Hlavním partnerem akce je Celtima a. s. Partneři akce

Po oba dny ukázky výroby šperků a zpracování drahých 
kamenů, dobové tržiště, rytířské ležení a dobové hry nejen 
pro děti, rýžování granátků a navlékání skelné kompozice.

Účinkující: Umělecké a šermířské sdružení Bohém, 
Umělecká agentura Pranýř, Mackie Messer klezmer band, 
Trn v oku, Grál, Divadlo bez střechy

Pořádá město Turnov – Odbor cestovního ruchu ve spolupráci 
s Muzeem Český ráj a Družstvem umělecké výroby Granát. 

Mediální partner: Český rozhlas Sever.
Akce je součástí projektu Agenda 21.


