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Teplice - Projekt Noc kostelů je celostátní akce, jejímž smyslem je přiblížit sakrální architekturu veřejnosti netradičním 
programem v nezvyklou dobu, a to 28. května v čase 18.00 - 24.00 hod. 

Teplické muzeum se do akce zapojuje nabídkou prohlídky románské krypty s výjimečně zachovalým interiérem, jímž se krypta 
řadí mezi nejvýznamnější památky románské doby v Čechách. 

V románské kryptě bude pro akci Noc kostelů vytvořena site-specific instalace simulující podobu původní románské klenby. 
Autorem instalace je konzervátor teplického muzea Ladislav Faigl. "Vše, co vás zajímá v souvislosti s kryptou, románskou 
bazilikou a klášterem Vám zodpoví v komentovaných prohlídkách archeolog Mgr. Michal Soukup, autor nové románské expozice 
v Regionálním muzeu v Teplicích. V průběhu celé Noci uslyšíte za svitu svíček a loučí zpěv a hudbu od sv. Hildegardy von 
Bingen (německá abatyše, kazatelka, mystička, přírodovědkyně, hudební skladatelka a spisovatelka, narozená roku 1098)," 
informovala Jitka Bažantová z teplického muzea. 

Kostel sv. Jana Křtitele v Teplicích připravil od 18 hodin koncert pěveckých sborů. 

V podání souborů Duchcovský pěvecký sbor (ZUŠ I. Kawaciuka Duchcov), sbor For People (ZUŠ Teplice) a žáků pěveckých tříd 
sl. uč. J. Boháčkové zazní skladby P. Ebena, J. S. Bacha, A. L. Webera, A. Dvořáka, B. Martinů, The Beatles a dalších. 

Od 19 hodin je na programu koncert "Audite silete". Sbor pod vedením Ing. Vlasty Holíkové zpívá chrámovou hudbu. 

Zpřístupněna bude také kostelní věž, a to do 22.00 hodin. 

Kostel sv. Bartolomeje má připravenu komentovanou prohlídku do 23.30 hodin. 

Beuronská kaple gymnázia Teplice má na programu Zpěvy v taize od 19 do 19.40 hodin. Meditativní rytmické zpěvy prokládané 
čtením z Bible. 

Hudební vystoupení skautek z teplického dívčího oddílu Lilie skautská je na programu od 20 do 20.40 hodin. 

Autorské čtení neznámých poetů z Teplic inspirovaných (nejen) Teplicemi je od 21 do 24.00 hodin. 

Noc kostelů začíná v Teplicích v 18.00 hod. úderem zvonů na kostele sv. Jana Křtitele. Vstup je zdarma. 
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