» Historický, romatický vánoční trh
na zámku Guteneck u Nabburgu – Horní Falc
»

Burkhard hrabě Beissel von Gymnich si dovoluje pozvat:

»

na letošní v pořadí již čtrnáctý vánoční trh, který se koná na překrásném zámku Guteneck u města Nabburgu. Nechte
se okouzlit a unést do doby středověku o všech čtyřech adventních víkendech. Očekává Vás pestrý středověký trh se
starým řemeslným uměním: uvidíte řezbáře betlémů, kováře, brusiče nůžek a nožů, výrobce plstěného zboží, foukače
skla, písaře, knihaře, výrobce svíček, sedláře a výrobce řemenů, hrnčíře, cínaře a mnoho dalších.
Skupiny rytířů představí historické táboření.
O občerstvení je postaráno u nejrůznějších stánků. Dále je k dispozici 600 – 800 míst k sezení
ve vytápěných prostorech. Parkovací plochy pro autobusy a osobní vozidla jsou přímo u zámku.
Z nádraží v Nabburgu jezdí každých 20 minut k zámku pravidelná kyvadlová doprava. Poplatek za obě cesty jsou 2
eura. Cestující, kteří přijedou vlakem a předloží jízdenku, mají dopravu autobusem zdarma. Příjezd autem je možný
přes dálnice A93 a A6, sjezd Nabburg, směrem na Oberviechtach
až do obce Unteraich. Na konci obce odbočíte doprava směrem na Guteneck. Cesta k zámku je vyznačena.
Parkoviště pro 1000 vozidel je dispozici a parkovné stojí 2 €.

»
»
»
»
»

Termíny:
»
»
»
»

pátek 30.listopadu | sobota 01.prosince | neděle 02. prosince 2018
pátek 07. prosince | sobota 08. prosince | neděle 09. prosince 2018
pátek 14. prosince | sobota 15. prosince | neděle 16. prosince 2018
pátek 21. prosince | sobota 22. prosince | neděle 23. prosince 2018
Otevírací doby:

»
»
»

V pátek od
V sobotu
V neděli

16:00 - 21:00 hodin
14:00 - 21:00 hodin
11:00 - 20:00 hodin

Vstupné pro dospělé:
»
»
»
»
»
»

V pátek 5,00 €
V sobotu 6,00 €
V neděli 6,00 €
Autobusové skupiny nad 20 osob platí v pátek, v sobotu i v neděli 5,00 €/ osobuGewandete Eintritt frei
Děti do 12 let mají vstup zdarma
Návštěvníci v kostýmech mají rovněž volný vstup

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Hrabě Beissel von Gymnich
Pořadatel:
Burkhard Hrabě Beissel von Gymnich, Schlossberg 1, 92543 Guteneck
Organizátoři:
Event-Team Schloss Guteneck
Kontakt: telefon: 0049-9675-914662 nebo mail: kontakt@schloss-guteneck.de
Zámek Guteneck, v listopadu 2018 (www.schloss-guteneck.de)
Změny programu vyhrazeny!

Pátek, 30.11.18

Čas::

místo:

Čas::

Sobota, 01.12.18

místo:

Čas::

Neděle, 02.12.18

místo:

16.00 Ledová víla na chůdách

0

zahájení
14.00 Slavnostní
vánočního trhu

0

posezení u piva s
11.00 Dopolední
echovkou z Pischdorfu (11.00-14.00 h)

0

bohoslužba 18.30 Zahajovací
celebruje farář Rottner

12

všech skupin - aktérů a
15.00 Průvod
účastníků trhu

0

& Kouzla
14.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

15.30 Uvítací proslovy

4

& Kouzla
15.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

4

hudebníků a fanfárových
16.00 Průvod
skupin po celém trhu

0

& Kouzla
16.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

& Kouzla
16.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

16.00 Mikuláš a andělé

0

& Kouzla
17.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

17.30 Hornofalcčtí zámečtí čerti

0

& Kouzla
18.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

17.30

Hudební zábava se skupinou
„Die Holzstoussboum“
(17.00-23.00 h)

Po celý den

7

místo:

Čas::

Sobota, 08.12.18

místo:

15:00 Ledová princezna na chůdách

0

15:00 Ledová princezna na chůdách

0

Trubači na lesní rohy, trumpetový a
17:00 pozounový koncert s dechovkou z
Gleiritsch (17.00-19.00 h)

2

z Jižních Tirol a
15:00 Dechovka
vokální soubor „Passero“

12

17.30 Vánoční příběh (Alois Gillitzer)

12

z Jižních Tirol a
16.00 Dechovka
vokální soubor „Passero“

12

von Godenhaven“
16.00 „Orlando
(potulný kejklíř)
Trubači na lesní rohy, trumpetový a
18.00 pozounový koncert s dechovkou z
Gleiritsch (18.00-20.00 h)

Hudební zábava se skupinou
„Hias + Mike“
(17.00-23.00 h)

Po celý den

0

Hudební zábava se skupinou
„Der Stodara und Er“
(14.00-20.00 h)

7

Historický trh (0), rytířské táboření (13), sokolníci s dravci (8), orientální betlém (11), jízdy na velbloudech a ponících (11)
mini-zoo (15), přehlídka zbraní (13), výtvarná dílna (6), foukači skla (9), Santa (1), klempíř (1)

Pátek, 07.12.18

Čas::

Hudební zábava se skupinou
„Die Denglinger Boum“
(17.00-23.00 h)

7

Hudební skkupina „D‘Spätzünder
Musikanten“ (17.30-19.00 h)

7

Hudební zábava se skupinou
„Duo Torries aus dem Bayerwald“
(17.00 - 23.00 h)

0

2

7

Čas::

Neděle, 09.12.18

místo:

posezení u piva s
11:00 Dopolední
dechovkou z Eslarnu (11.00-14.00 h)

1

13.00 Cimbálovka z Běloruska

12

14.00 Cimbálovka z Běloruska

12

von Godenhaven“
14.00 „Orlando
(potulný kejklíř)

0

15.00 Ledová princezna na chůdách

0

15.30 Skupina Murachtaler 3 Gesang

12

16.00 Skupina Murachtaler 3 Gesang

12

Trubači na lesní rohy, trumpetový a
16.00 pozounový koncert s dechovkou z
Gleiritsch (16.00-18.00 h)

2

Hudební zábava se skupinou
„Oi vom Dorf“
(14.00-20.00 h)

7

Historický trh (0), rytířské táboření (13), sokolníci s dravci (8), orientální betlém (11), jízdy na velbloudech a ponících (11)
mini-zoo (15), foukač skla (9), výtvarná dílna (6), brusič nožů (10), řezbář (1), Santa (1), klempíř (1)

Zámecký Santa bude každý den vybírat od dětí dopisy s přáními !
(0) celý trh · (1) stodola · (2) zámecké nádvoří · (3) alej · (4) zámecká zahrada · (5) vchod · (6) hala · (7) rytířské sklepení · (8) středověké cesta
(9) statek · (10) maštal · (11) jesličky · (12) zámecká kaple · (13) zámecký okruh · (14) WC-toalety · (15) mini-zoo · (16) horní středověká cesta

Pátek, 14.12.18

Čas::

15.30 Ledová víla na chůdách
Adventní hodinka se skupinou
17.00 „Kreuzderquer“, dvoje housle, citera
a zpěv
Trubači na lesní rohy, trumpetový a
17.00 pozounový koncert s dechovkou z
Gleiritsch (17.00-19.00 h)

Hudební zábava se skupinou
„Die Hohlweglauerer“
(17.00-23.00 h)

Po celý den

Sobota, 15.12.18

místo:

Čas::

Neděle, 16.12.18

místo:

0

15.00 Vánoční příběh (Alois Gillitzer)

12

posezení u piva s dechov11.00 Dopolední
kou z Pischdorfu (11.00-14.00 h)

1

12

& Kouzla
16.00 Příběhy
kejklíř Sepp Schabernack

0

& Kouzla
14.00 Příběhy
kejklíř Sepp Schabernack

0

16.00 Mikuláš a andělé

0

0

17.00 Vánoční příběh (Alois Gillitzer)

12

& Kouzla
15.00 Příběhy
kejklíř Sepp Schabernack
15.00 Vánoční příběh (Alois Gillitzer)

12

& Kouzla
16.00 Příběhy
kejklíř Sepp Schabernack

0

17.00 Vánoční příběh (Alois Gillitzer)

12

na lesní rohy před
17.00 Trubači
zámeckým kostelem

12

18.00 Muzikanti z Nabburgu

2

2

& Kouzla
17.00 Příběhy
kejklíř Sepp Schabernack

0

17.30 Hornofalcčtí zámečtí čerti

11

& Kouzla
18.00 Příběhy
kejklíř Sepp Schabernack

0

Hudební zábava se skupinou
„Hastreiter Andreas+Michi“
(17.00 - 23.00 h)

7

místo:

15.30 Umělec na chůdách Avellis

0

Adventní hodinka s triem „Z‘amm
17.00 g‘stimmt“, zpěv, citera, harmonika,
kytara a flétny

12

Trubači na lesní rohy, trumpetový a
17.00 pozounový koncert s dechovkou z
Gleiritsch (17.00-19.00 h)

2

Hudební zábava se skupinou
„Duo Torries aus dem Bayerwald“
(17.00-23.00 h)

Po celý den

Čas::

Hudební zábava se skupinou
„ZS“ aus Schönsee“
(14.00-20.00 h)

7

7

Historický trh (0), rytířské táboření (13), sokolníci s dravci (8), orientální betlém (11), jízdy na velbloudech a ponících (11)
mini-zoo (15), foukač skla (9), výtvarná dílna (6), brusič nožů (10), řezbář (1), Santa (1), klempíř (1)

Pátek, 21.12.18

Čas::

místo:

7

Čas::

Sobota, 22.12.18

místo:

Trubači na lesní rohy, trumpetový a
14.00 pozounový koncert s dechovkou z
Gleiritsch (14.00-15.30 h)

1

& Kouzla
14.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

Advent s Cornelií Gurdan a skupi15.00 nou „Pfiffige Knepf“
(harmoniky, kytara a kontrabas)

12

& Kouzla
16.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

Advent s Cornelií Gurdan a skupi17.00 nou „Pfiffige Knepf“
(harmoniky, kytara a kontrabas)
& Kouzla
18.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“
Hudební zábava se skupinou
„Die Hohlweglauerer“
(17.00-23.00 h)

Čas::

Neděle, 23.12.18

místo:

posezení u piva s hornofal11.00 Dopolední
ckými vánočními trubači (11.00-14.00 h)

1

& kouzla
14.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

15.00 Pěvecký sbor kozáků

12

16.00 Pěvecký sbor kozáků

12

16.00 Hudební skupina D‘Spätzünder

2

& Kouzla
16.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

12

& Kouzla
17.00 Příběhy
„Severinus der Jüngere“

0

0

Jezulátka a rozdávání malých
17.30 Proslov
dárků dětem

4

7

Hudební zábava se skupinou
„Die Geschwister Baier Wittschau“
(16.00-22.00 h)

7

Historický trh (0), rytířské táboření (13), sokolníci s dravci (8), orientální betlém (11), jízdy na velbloudech a ponících (11)
mini-zoo (15), foukač skla (9), výtvarná dílna (6), Santa (1), klempíř (1)

Zámecký Santa bude každý den vybírat od dětí dopisy s přáními !
(0) celý trh · (1) stodola · (2) zámecké nádvoří · (3) alej · (4) zámecká zahrada · (5) vchod · (6) hala · (7) rytířské sklepení · (8) středověké cesta
(9) statek · (10) maštal · (11) jesličky · (12) zámecká kaple · (13) zámecký okruh · (14) WC-toalety · (15) mini-zoo · (16) horní středověká cesta

