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Vážení příznivci,  
 
přinášíme Vám březnovou nabídku akcí a věříme, že zaujmeme nejen milovníky divadla a dobré hudby, ale i znalce gastronomie, 
které zveme na netradiční francouzské menu do zámecké restaurace. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

 

17. 3. 2017 od 19,00 Divadelní představení NA MĚLČINĚ (Jirkovské 
divadlo) 

Autor: Frank Houtappels 
Režie: Jakub Nvota 
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová, Barbora Munzarová a Miroslav 
Vladyka 

Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabízely hned tři velké 
příležitosti pro ženy – herečky. Text nizozemského autora takovou hrou je. 
Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký příběh běhu 
času, vnímaný přes model rodiny. Kdy každý z nás dospěje pod ochranou 
rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně a doufal, že je pro svoje děti tím, 
čím byli rodiče pro něho. Toto odvěké střídání generací přináší pravdy, ale i 
trpkost, ironii života a humor jako zbraň, díky níž je možné přežít. Tři ženy 
rekapitulují po smrti manžela a otce svůj život. To, kam se dostali a co je čeká. 
Život je ale velmi zvláštní a najednou se ocitnete tam, kde byste to nejméně 
čekali. Například v Thajsku… 

Vstupné : v prodeji jsou poslední lístky k stání na balkoně – cena 250,- Kč, 
předprodej v Informačním centru Jirkov - Kostelní ulice (474 654 265) 

 

 

 

19. 3. 2017 od 15,00 Pohádka sousedská (Jirkovské 
divadlo)   

Divadelní představení pro děti od 3 do 8 let v podání 
divadelního spolku MIM. 

Pohádkový příběh dvou sousedů s písničkami Petra Skoumala 
vám povypráví, jak to vypadá, když se dva hádají a nic nemá 
řád. Spousta situací bude dětem jistě blízká, vždyť ti dva jsou 
vlastně jako bratr a sestra a mají spolu dohromady jeden 
pokojíček. A stejně jako ti sourozenci se umí pořádně pohádat. 
Ale jsme v pohádce, takže jistě najdou způsob, jak se usmířit. 

Vstupné: 50,- Kč 

 

http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/


 

 

 

DNY FRANKOFONIE V JIRKOVĚ 
 
 
Jirkov se letos opět zapojuje k pořadatelům Dnů Frankofonie - oslavě francouzského jazyka, kultury, hudby, kuchyně a 
vína.  

 
20. - 26. 3. 2017 Dny francouzské kuchyně (restaurace zámku Červený 
Hrádek)   
Rezervace na tel. čísle 474 684 560 
 
Polévka 
0,33 l  Francouzská cibulová                                                     
    35,- Kč 
 
Předkrm 
90 g  Smažený camembert s brusinkami a toustem        63,- 
Kč 
 

 
Hlavní chod 
200 g   Kachní prsa  ,,BARBARIE´´  na ředkvičkách                 168,- Kč 
150 g   Žabí stehýnka ve vinném těstíčku                               146,- Kč 
200 g   Hovězí líčka na červeném víně, bramborové špalíky   135,- Kč 
 
Dezert 
1 ks   Créme Brulée  (vanilkový krém s karamelovou krustou)     85,- Kč                                                                        
1 ks   Tarte au fromage blanc (francouzský cheesecake)            65,- Kč 
 
 
22. 3. 2016 od 19,00 VOILÁ! (Jirkovské divadlo)   
 

Voilá! je synonymem pro kvalitní multižánrový hudební zážitek. Swing, twist 

a chanson s občasnou příměsí hip-hopu nebo reggae… Je těžké tuto 

kapelu zařadit do nějaké škatulky. Perfektně sehraná pětice hudebníků 

dokáže během jedné skladby plynule přecházet z jednoho stylu do druhého 

a skvěle zvládnutý zpěv Zdenky Trvalcové dodává skladbám 

nezapomenutelnou atmosféru. 

Ještě před vydáním debutového alba získali Voila! cenu Český tučnák, 

udílenou mladým nadějným umělcům. Debutovým albem Décollage (2014) pak naděje do nich vkládané potvrdili. Úspěch u širšího 

publika zaznamenala především skladba Flip flops, která se probojovala na přední místa hitparády Radia 1 i slovenského Rádia FM. 

Kapela pravidelně koncertuje v Čechách a na Slovensku, momentálně se chystá na společný koncert se slavnými Paris Combo (FR) 

a zároveň připravuje materiál pro své nové album. 

Kapela: 

zpěv: Zdenka Trvalcová 

akordeon a klávesy: Michal Mihok 

kytara: Antonín Dlapa 

baskytara, kontrabas: Miloš Klápště 

bicí: Jan Chalupa 

Vstupné: 120,- Kč 



 

 

25. – 26. 3. 2017 Workshop „Portrét a akt s Robertem Vano na zámku“ 
(zámek Červený Hrádek) 

Fotografický dvoudenní workshop s profesionálním fotografem Robertem 
Vano. 
 
Cena workshopu: 4.800,- Kč vč. DPH 
 
 Lektor: ROBERT VANO 
 
Počet účastníků: max 10 
 
Pořádá agentura OLIVEART a KVIZ Jirkov p.o. 
 
Pod vedením Roberta Vana si vyzkoušíte fotografování profesionální i 
amatérské modelky a modela, aktů a portrétů v přirozeném světle, nahlédnete 
osobně do tajů, inspirace a zkušeností RV. 
 
 
Co všechno bude na programu WS: 
 

 úvod lektora – představí své dílo 

 jak fotografovat portrét a akt 

 co je to výtvarný akt 

 komunikace a práce s modelem 

 jaké jsou časté chyby při focení a jak se jich vyvarovat 

 zhodnocení pořízených snímků při diskuzi a promítání na plátno 

 posezení s Robertem Vano 

 možnost pořízení fotografie účastníka lektorem workshopu 

 účastník na vyžádání obdrží Osvědčení o absolvování dvoudenního kurzu 
 
PROGRAM: 
 
Sobota od 10:00 do 20:00 
     -   Teoretická a praktická část workshopu 
 

Neděle od 9:00 do 13:00 
     -   Praktické fotografování 
 

 Ještě pár organizačních věcí k WS: 
 
Vybavení: doporučujeme digitální fotoaparát, abyste mohli vidět své fotografie okamžitě. Zároveň je dobré si vzít notebook, na němž 
se dají fotografie stahovat a prohlížet. Může se Vám hodit stativ či dálková spoušť – není podmínkou. 
 
Přihlášení na workshop: Olive Art - Umělecká agentura | info@olive-art.cz | +420 603 201 052 
 
Rezervace ubytování v hotelové recepci: 474 684 560 
 
 
Připravujeme: 
  9. 4. Zámecká pohádka divadla Hnedle Vedle (Jirkovské divadlo) 
14 .4. Jarní svod psů loveckých plemen (zámek Červený Hrádek) 
30. 4. Zahájení kulturní sezóny (zámek Červený Hrádek) 
 
 

Vážení návštěvníci, v době od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 bude z důvodu rozsáhlé 

rekonstrukce Rytířského sálu uzavřen prohlídkový okruh zámku.  


