Podujatia na hrade Devín v sezóne 2019
Interaktívna výstava História nie je otrava. Hovoria Dunaj i Morava.
otvorenie výstavy 24.4.2019
Renesančný palác hradu Devín
Výstava o histórii hradu Devín od praveku až po novovek zabaví deti aj dospelých.
Rytieri na Devíne, Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
termíny 4.5.2019, 1.6.2019, 6.7.2019, 3.8.2019, 31.8.2019
od 10:00 do 18:30 hod.
Tradičné podujatie na hrade Devín pokračuje. Čaká vás sezóna plná strhujúcich rytierskych súbojov.
Vstupné: dospelý: 8 €, zľavnené 4 €, rodina 15 €
Hradná pátračka, Noc múzeí a galérií
termín 18.5.2019
od 10:00 do 18:00 hod.
Areál hradu je jedna veľká skrýša. Objav všetky symboly a rozlúšti ich význam. Odmena čaká na
každého úspešného pátrača.
Vedecké chodníčky
termíny: 5.5.2019, 26.5.2019, 23.6.2019, 8.9.2019, 21.9. 2019
o 16:00 hod.
5. 5. 2019 Vtáctvo hradu Devín, prehliadka hradu s Mgr. Katarínou Tureckou + ukážky dravcov
Minizoo Devín
26. 5. 2019 Rastlinné bohatstvo hradu Devín, prehliadka hradu s RNDr. Helgou Kothajovou +
aktivita
23. 6. 2019 Objav minulosť s archeológmi, prehliadka hradu s Mgr. Alexandrou Číkovou a Mgr.
Andrejom Sabovom + aktivita
8. 9. 2019 Obyvatelia hradu z ríše zvierat, prehliadka hradu s členmi združenia BROZ + aktivita
21. 9. 2019 Kameň v službách človeka, prehliadka hradu s Assoc. Prof. RNDr. Daniel Pivko, PhD.
+ aktivita
Začiatok prednášky o 16:00 pri pokladni. Prednáška v rámci vstupenky na hrad Devín.

Devínske rozprávky
termíny: 19.5.2019, 22.6.2019, 28.7.2019, 1.9.2019
vystúpenie o 15:00, 16:30 hod.
Zoznámte sa so šibalským šašom Vigandom. Priamo na hrade si rozbalí svoje kočovné divadlo a rozpovie
vám dávne príbehy hradu Devín.
Pre návštevníkov budú pripravené aj dielne, kde si budú môcť vyrobiť vlastnú bábku, masku a veľa
iného.
Rozprávky: Šašo Vigand, Zlatá rybka, Hradný duch
Prichádzajú kaukliari
termín: 20.7.2019
od 10:00 do 18:30 hod.
Potulní umelci, hudobníci a kaukliari prichádzajú zabaviť divákov na hrad Devín.
Spoznaj prácu archeológa
termín 14.9.2019
od 10.00 do 18.00 hod.
Spoznaj prácu archeológa a objav vzácne artefakty. Aktivita má obmedzený počet účastníkov.
Výstava Devín´89 exteriérová výstava
termín 16.8.2019
Hrad Devín bude mať skrátené otváracie hodiny od 10.00 do 16.00 hod. Následne sa areál uzavrie kvôli
koncertu Pocta slobode.
Pocta slobode (16.8.)
termín 16.8.2019
od 18:00 hod.
Koncert Pocta slobode, Tribute to freedom
Devínska šarkaniáda (5.10.)
začiatok od 15.00 hod.
Vyrob si šarkana a príď si zasúťažiť o veľa cien. Každá rodina, ktorá príde so šarkanom má vstup
zdarma.

