
Dění na zámku lysickém 2007
31.3. 10.00 hod: Slavnostní otevření zámecké brány a zahájení 

návštěvnické sezóny 2007
11.00 hod. vernisáž výstavy „Jaro na zámku „

31.3- 9.4. 9.00- 16.00 hod. - „Jaro na zámku“
Výstava květinových aranžmá nejen na velikonoční téma

31.3. 13.00 hod. -  Vernisáž výstavy „Pravěké skalní malby „
Výstava pravěkého umění 

                                                                          
1.4.- 24.6.    výstava  „Pravěké skalní malby“

12.-13.5.   „Femina fatale“ - drobností a pěknosti – výstava. 
Vstup zdarma maminkám  a babičkám, které přijdou na 
prohlídku zámku s doprovodem dětí.

2.-3.6.  „Zámek dětem“ - kostýmované prohlídky zámku
 s překvapením

 
4.-8.6.  „ Od pravěku  až k…“ 

speciální výukové programy  pro  školní výpravy

11.6. Koncert v rámci MHF Concentus Moraviae:
Jiří Vodička, housle a Adam Skoumal, klavír, velký salon,
v19.30 hod.

16.6.-30.9.   „Světlo v zahradě“ -  tematická výstava v oranžerii 
zámeckého zahradnictví. Součást prohlídkové trasy „D“, 
vernisáž 15.6. v 11.00 hod.      

16.6.- 31.8.  ART  PlasTIK 07 – výstava současného sochařského umění
vernisáž   16.6. v 17.00 hod 

  
22.6. „Zámecká veselice“ - předpouťová zábava

23.- 24.6. „Roztančení všichni zámečtí“ - netradiční taneční
 prohlídky  zámku  



23.6. Koncert MHF Concentus Moravie- CAMAEL – nádvoří
 zámku v 19.30 hod.

24.6. v15.00 hodin -  „Velký rytířský turnaj“  na koních

30.6. od 21 hod. -  noční kostýmované prohlídky zámku

1.7.-28.10. zahájení výstavy  „Káva, čaj a čokoláda“ slavnosti kávy, 
čaje a čokolády. Ochutnávky a prodej.

5.7. a 7.7.  od 21 hod. -  noční kostýmované prohlídky zámku

14.7. „Račte si přát „ - koncert Ondřeje Havelky
 a jeho Melody Makers  /v 19.00 hod./

21. a 28.7., 4.8. a 25.8.   - noční kostýmované prohlídky zámku

11.8. koncert  /Hradišťan nebo Čechomor/ - bude upřesněno/

11.-19. 8.  „Léto budiž pochváleno„
Výstava květinových  aranžmá

22.9. a 23.9. „Nejen pro Svatého Huberta“ něco o lovu v interiérech
 zámku, výstava jindy neprezentovaného mobiliáře, vždy
každou celou hodinu slavnostní troubení, ochutnávka vína, 
dobroty ze zvěřiny                                                

8.12.  „Zimní radovánky“ -  nejen tradiční zámecká zabijačka

9., 25. a 31.12.  -   prohlídky vánočně vyzdobeného zámku

25.12.  „Sněhulení „  - soutěž o  nejkrásnějšího  sněhuláka

V předzámčí SZ Lysice  expozice věnovaná  slavné rakouské 
spisovatelce M. Ebner Eschenbach a zámeckému lysickému divadlu.
Dále  expozice  zrestaurovaného historického kočáru – typu berlina, 

pocházejícího z pol.18.stol.
Nově otevřená stylová kavárna „U kočáru „
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