
Doprovodné akce festivalu
1/ VÝTVARNÉ DÍLNY
ADLABAR – otevírací doba: denně 9.00 – 19.00 hodin
(náměstí Čs. armády 1, vchod od pošty)
pá  4. 8.                 Razítkové pexeso
so  5. 8.                  Skládaná francouzská záložka
ne  6. 8.                  Skřítek ze šišek
po   7. 8.                 Mejdlíčka
út  8. 8.                 Voňaví ptáčci
st   9. 8.                 Keramické omalovánky
čt 10. 8.                 Létající ptáci
pá 11. 8.                  Škrabošky
so 12. 8.                  Prstová klapací zvířátka
V průběhu konání JH možno v Adlabaru vyrobit originální pohlednici s pozdravem z Hronova.

MUZEUM POD ČEPICÍ
– otevírací doba od úterý do pátku 13.00 – 17.00 hodin, so – ne  9.00 – 11.30 a 13.00 – 17.00 h.
(ul. Čapkova 193)
so, ne 5. a 6. 8.      3D draci, psi a chameleoni – vystřihovánky
po   7. 8.                 Reverspektiva – obrácená perspektiva – vystřihovánky
út    8. 8.                 Thaumatropy – okoklam, jednoduchá hračka stará přes 190 let
st    9. 8.                 Točivé obrázky ožívající pod stroboskopickým světlem
čt  10. 8.                 Optické iluze a kouzla barev
pá 11. 8.                 Pohyblivé obrázky – pásky do zoetropu (předchůdce filmu)
so, ne 12. a 13. 8.  Kreslení obrázků s 3D efektem

BOSORKA – otevírací doba 9.30 – 17.30 hodin
(stánek na náměstí Čs. armády)
pá 11. 8.                  výroba lapačů snů, malování na textil...
so 12. 8.                  výroba lapačů snů, malování na textil...

Doprovodné akce festivalu
1/ VÝTVARNÉ DÍLNY

2/ OSTATNÍ
PROGRAM
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ E. HOSTOVSKÉHO
– otevírací doba 10.00 – 17.00 hodin
(Komenského náměstí 8)
po  7. 8.                 Hrajeme si s pohádkou
                               (pohádková stezka pro děti v prostorách knihovny)
út  8. 8.                  Bookfolding - vyrábění ze starých knih
čt 10. 8.                  Hronovské stopování
                               (2. ročník zábavně-naučné stezky po významných místech,
                               ve spolupráci s DDM Domino)
Běžný provoz půjčování knih nepřerušen
 
KNIHOBUDKA
bude umístěna v parku A. Jiráska.
Návštěvníci si zde mohou půjčit (a zase vrátit) knihy.

INTERNET ROOM V DDM DOMINO 
HRONOV
– otevírací doba 14.00 – 17.00 hodin
(Komenského náměstí 8)
součástí je i relaxační válecí koutek pro děti návštěvníků

2/ OSTATNÍ 3/ VÝSTAVY
„ŽIVOT NA PROVÁZKU“, výstava marionet
Rodný domek A. Jiráska 
– otevírací doba: 9.00 – 12.00 a 13.00 –18.00 hodin
(ul. Jiráskova č. p. 90)

195 LET DIVADELNICTVÍ V HRONOVĚ
– otevírací doba: 1 hodinu před představeními a během nich
(Jiráskovo divadlo, nám. Čs. armády)

„FOTOGRAFIE“
výstava členů Fotoklubu KIS Hronov
– otevírací doba: 1 hodinu před představeními a během nich
vernisáž proběhne 3. 8. 2017 od 17.00 hodin
(Jiráskovo divadlo, 1. patro výstavní chodba, nám. Čs. armády)

„NOSITELÉ ZLATÉHO ODZNAKU J. K. TYLA 
ZA ROK 2016“
– otevírací doba: 1 hodinu před představeními a během nich
vernisáž proběhne 5. 8. 2017 od 10.30 hodin
(Jiráskovo divadlo, foyer, nám. Čs. armády)

„86. JIRÁSKŮV HRONOV BYL JIŽ VLONI“, 
výstava fotografií Ivo Mičkala
– otevírací doba: denně v průběhu festivalu
(Sál J. Čapka, foyer, nám. Čs. armády)

Více informací na
www.jiraskuvhronov.eu
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