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V Bojnickom zámku budú rozprávky a pribudnú prekvapenia      V Bojnickom zámku, ktorý patrí
medzi najnavštevovanejšie národné kultúrne pamiatky na Slovensku, pripravujú pre
návštevníkov počas letnej turistickej sezóny tradičné podujatia i nové zaujímavé prekvapenia.    
     Ešte pred záverom školského roka to bude Rozprávkový zámok, podujatie určené deťom a
školákom. Tento raz sa v zámockých komnatách a na nádvoriach bude odvíjať príbeh drevenej
bábky s dlhým nosom, známeho Pinocchia. Malí návštevníci sa hneď na začiatku prehliadky
dostanú do dielne majstra Gepetta, ktorý malého chlapca vystrúhal z polienka. 

Aktívnymi účastníkmi príbehu sa stanú aj deti, pretože budú na nebezpečnej ceste Pinocchia
nielen sledovať, ale aj chrániť ho pred nebezpečným Karbasom Barabasom a pomáhať mu.
Rozprávkový zámok bude otvorený počas dvoch predĺžených víkendov od 17. do 20. júna a
potom 24. až 27. júna.        Zaujímavá a ojedinelá svojho druhu bude výstava venovaná Roku
kresťanskej kultúry, ktorú otvoria v júli. Formou vystavených umeleckých diel, obrazov, sôch či
grafík bude prezentovať najviac požívané kresťanské mená. Predstaví pôvodných nositeľov
týchto mien aj ich nasledovníkov. Zaoberať sa bude ikonografiou, frekvenciou mien svätcov v
tom-ktorom kraji na Slovensku i tým, komu poskytujú ochranu. Vydajú k nej aj obsiahly katalóg
doplnený obšírnym textom. Výstava potrvá až do septembra.        

Absolútnou novinkou podľa slov riaditeľa Múzea Bojnice Jána Papca bude podujatie s názvom
Art - relax - gastrofest. Majú to byť akési široko ponímané slávnosti života, od umenia a zábavy
až po dobré jedlo. Expozícia zámku bude prispôsobená v každej sále jednému druhu umenia v
historickej aj súčasnej podobe. Na nádvoriach to budú rôzne zábavné formy, do ktorých sa
budú môcť zapojiť aj návštevníci. Po prehliadke zámku sa dostanú do hradnej priekopy, kde si
budú môcť pochutnať na rôznych historických kulinárskych špecialitách. Toto podujatie
pripravujú na jeden z augustových víkendov, uviedol Papco.          
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