
sobota 4.dubna - VÍTÁNÍ JARA 
Společně připravíme, nazdobíme a především utopíme Moranu, symbol zimy a to jak v ženské tak mužské 
podobě. Připravené budou dílničky drátkování, malování na vajíčka a další.
Tanec přiveze Folklorní sdružení Krušnohor a pobaví Vás Pouliční divadlo Viktora Braunreitera.

NOČNÍ PROHLÍDKY - sobota 11.dubna, 20.června, 18.července, 22.srpna, 26.září
Můžete se těšit na historické mystifikace přecházející až v otevřené lži nejbravurnějšího 
průvodce a vypravěče Viktora Braunreitera. Možná si nebudete pamatovat přesná data ko-
runovace králů, ale budete se královsky bavit!

sobota 25.dubna - DEN SOKOLNICTVÍ A LOVECTVÍ 
Tradiční akce během níž vás odborníci ze záchranné stanice Penthea poutavě seznámí s životem cca 20 druhů 
dravců, které s sebou na náš hrad přivezou. Čekají Vás zajímavé tématické soutěže, přednášky o sokolnictví s le-
tovými ukázkami dravců. Zkuste vypustit dravce ze své vlastní paže!

sobota 23.května  - HUDEBNÍ FESTIVAL JARNÍ SLUNOHRAD 
5. ročník ročník multižánrového hudebního festivalu. Muzikanti a kapely ze všech koutů naší vlasti, které byste 
na jiných festivalech jen těžko hledali.
sobota 30.května  - DEN DĚTÍ v řeckém stylu 
Tentokráte jsme se nechali inspirovat příběhy Starých řeckých bájí a pověstí. Přijďte si mnohé héroické úkoly vyzk-
oušet na vlastní kůži! 11 úkolů pro děti i rodiče; budeme si hrát, spolupracovat i tvořit.

1. května - Zahájení výstavy HISTORICKÉ POŠTOVNÍ OBÁLKY A ZNÁMKY Lukáše Procházky. 

sobota 6. června - KERAMKA NA HRADĚ 
Velká prezentace Střední průmyslové školy keramické a sklářské z Karlových Varů. Vyzkoušejte si malbu por-
celánu, kresbu, fotografování či keramickou tvorbu. K vidění budou žákovské výrobky i závěrečné práce absol-
ventů. Foukání skla s malou píckou nám představí sklářský mistr pan Moser.
4. - 11.července - VŠEOBECNĚ UMĚLECKÉ SYMPOSIUM 
13. ročník několikadenní umělecké tvorby ve zdech Horního hradu. Dřevořezba, patchwork, paličkování a malba 
„naživo“. Nasajte nezapomenutelnou atmosféru autorské tvorby v hradních zdech.

24. a 25. října - NOČNÍ PALBA a HRAD POD PALBOU 
Hrad v obležení dobových palných zbraní! Četné přednášky, průřez historií palných zbraní a šermířská vys-
toupení. Palné i chladné zbraně si můžete vyzkoušet a osahat.

1.srpna - CHVÁLA MEDU 
Sladké hornohradské slavnosti – medové pivo, výborné české i slovenské medoviny, přednášky o medu i včelách 
pro laiky i odborníky. Pro včelaře zvýhodněné vstupné.
28.srpna - DIVADLO NA HRADĚ (a hudební skupina CHIOMARA) 
Večer plný světelných efektů, rockové hudby a hlavně příběhů dávných dob.
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KULTURNÍ PROGRAM 2015
Hrad a zámek Horní hrad založený ve 2. polovině 13.století je dnes postupně se obnovující  
kulturní i stavební památkou, místem dění mnohých zajímavých akcí, šermířských vystoupení 
hudebních festivalů i pro strávení příjemného víkendu s přáteli či rodinou. 
Přímo na hradě je možné i ubytování. 

CO PRO VÁS MÁME NACHYSTÁNO?


