2021
EVENTOS

TODO O ANO
Visita do Castelo, dos Cavalariças e do Parque Histórico e
visita das instalações permanentes de arte contemporânea
no Pátio da Quinta, no Parque Histórico, no Castelo e no
Cavalariças.
3 DE ABRIL DE 2021
Abertura de exposições de arte contemporânea
Todos os anos, 15 novos artistas plásticos e fotógrafos
deslocam-se à Propriedade para produzir ou expor uma
obra ligada à natureza.
22 DE ABRIL DE 2021
Abertura do 30º Festival Internacional de Jardins
Fonte de ideias e viveiro de talentos, o Festival redinamiza
a arte dos jardins e interessa ao público e à profissão
apresentando novas decorações florais, novos materiais,
ideias e abordagens inovadoras.
JULHO E AGOSTO DE 2021
Os Jardins da Luz
Um destaque espetacular dos jardins do Festival oferece ao
público uma deambulação mágica na frescura das noites
de verão. (sujeito à programação)
SETEMBRO DE 2021
Botânicos de Chaumont-sur-Loire
Exigência botânica, diversidade varietal, conhecimento
da horticultura, encontros e conselhos de cultura estarão
presentes nestes dois dias de conferências e de exposição
e venda. (datas sujeitas a alteração)
OUTUBRO DE 2021
Quando florescer é uma arte
Uma dezena de salas do Castelo serão sublimadas por
grandes artistas florais, que irão dar largas à sua criatividade
para criar instalações florais contemporâneas, respeitando
o espírito dos locais. (datas sujeitas a alteração)
Esplendores de Outono
Decorações extraordinárias de flores e frutos de outono, bem
como cucurbitáceas com formas e cores únicas, respondem
às decorações poéticas naturais das tílias e dos liquidâmbares.
MEADOS DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ O FINAL DE FEVEREIRO DE 2022
Chaumont-Photo-Sur-Loire
O Centro de Artes e de Natureza consagra todos os anos
todas as suas exposições de inverno à fotografia e
apresenta, no Castelo e no Pátio da Quinta, as obras de
grandes fotógrafos que manifestam o seu olhar particular
sobre a paisagem e a natureza.

DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022
Decorações de inverno
O Castelo celebra o natal com uma decoração festiva e
calorosa. Durante as férias de natal, todas as tardes, as
equipas da Propriedade oferecem às crianças workshops
criativos para realizarem obras mágicas.
Castelo aquecido no inverno
Agenda atualizada no nosso site:
www.domaine-chaumont.fr

