Program wydarzeń edukacyjnych.
MECZ PALANTA – 19 czerwca
Pierwsza od czasów króla Zygmunta Augusta rozgrywka w palanta na Wawelu. Zawodnicy
w strojach z epoki, uwijać się będą na zaaranżowanym boisku i walczyć o względy obecnego
na meczu monarchy i całego dworu.
Bilety: sprzedaż online, 35 zł
POKAZ MODY renesansowej na Dziedzińcu Arkadowym – lipiec
Bilety: sprzedaż online, 35 zł
UCZTA – 16 lipca
Kulinarna rekonstrukcja wesela Zygmunta Augusta i Katarzyny Habsburżanki.
Bilety: sprzedaż online, 249 zł
WYKŁAD – 17 czerwca
Zwierzyniec - prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, godz. 17.00
Bilety: bezpłatne, obowiązuje rezerwacja miejsc: rezerwacja@wawelzamek.pl (planowany jest
streaming wykładu). Inne wykłady z cyklu „Wawel znany i nieznany” - informacja na stronie
internetowej.
SPOTKANIA Z KUSTOSZEM – 23 marca, 13 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca, 13 lipca, 17
sierpnia, 14 września, 5 października, godz. 12.00
Bilety: sprzedaż online, 50 zł
To wyjątkowa okazja na szczegółowe poznanie kolekcji tkanin Zygmunta Augusta w
towarzystwie kustoszy opiekujących się zbiorem tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu.
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze tkaniny z kolekcji, ich dzieje,
ikonografia i sposób wykonania arrasów.
SPOTKANIE Z KONSERWATOREM – 31 marca, 21 kwietnia, 26 maja, 23 czerwca, 21 lipca,
25 sierpnia, 22 września, 13 października, godz. 12.00
Bilety: sprzedaż online, 50 zł
Podczas spotkania konserwatorzy opowiedzą o królewskiej kolekcji arrasów, odsłaniając
kulisy swojej pracy. To szansa na poznanie tajników konserwacji tkanin i największych
wyzwań z jakim mierzą się wawelscy specjaliści.

OPROWADZANIE TEMATYCZNE
Przyroda w natarciu – bogactwo i różnorodność, Przyroda w natarciu – krajobraz z
człowiekiem w tle, Opowieści obrazkowe, 9 kwietnia, 30 kwietnia, 14 maja, 18 czerwca, 9
lipca, 13 sierpnia, 10 września, 22 października, 29 października, godz. 12.00
Bilety: sprzedaż online, 50 zł
Specjaliści przybliżą wybrane motywy przedstawione na tkaninach, poznamy interesujące
interpretacje, a nawet popkulturowe odniesienia.
SPACER TEMATYCZNY
Renesans w Krakowie – 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia, 4 września, 2 października,
godz. 12.00
Bilety: Sprzedaż online, 30 zł
Uczestnicy udadzą się w podróż w czasie, poznając „Złoty Wiek” na Wawelu i w Krakowie, z
jego architekturą, rzeźbą, malarstwem oraz najważniejszymi twórcami.
SPOTKANIA I ZWIEDZANIE DLA SENIORÓW – 28 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca,
godz. 12.00, Bilety: sprzedaż online, 15 zł
LEKCJE MUZEALNE
Dla wszystkich grup wiekowych: Rośliny i zwierzęta na arrasach, Wszystkie arrasy króla
Zygmunta Augusta, Wątki biblijne na arrasach króla Zygmunta Augusta, Dzieje wawelskich
arrasów. Lekcje odbywają się stacjonarnie i online.
Bilety i rezerwacja: informacja na stronie internetowej: https://wawel.krakow.pl/ofertaedukacyjna.
WARSZTATY DLA RODZIN Z DZIEĆMI
Warsztaty plastyczne, florystyczne, połączone z grą terenową i kartami pracy.
Bilety i rezerwacja: informacja na stronie internetowej https://wawel.krakow.pl/ofertaedukacyjna.
GRA TERENOWA – „Renesans idzie do miasta” – 2 lipca, godz. 12.00
Sprawdź swoją wiedzę o renesansie w nieszablonowy sposób, wydarzenie niebiletowane.
Koordynatorka i kuratorka wydarzeń edukacyjnych: Bogumiła Wiśniewska

