MUZEUM REGIONU VALAŠSKO

ZÁMEK VSETÍN
_________________________________________________

programová
nabídka
na období
Únor 2012
Výstavy:
KOUZLO DOTYKU - haptická výstava obrazů nejen pro nevidomé
ALENA PODZEMNÁ – RADOST Z INSPIRACE – obrazy, grafika, objekty, výstava k 70. narozeninám
malující historičky umění z Valašského Meziříčí, výstava potrvá do 19.2.2012
ZA TAJEMSTVÍM KLÁŠTERŮ – Dialógy - od opátstva Escaladieu v Bigorre po Červený kláštor na Spiši.
Mezinárodní výstava o životě cisterciáckých, kartuziánských a kamaldulských mnichů na Slovensku, ve
Francii a v Polsku. Výstava potrvá do 22.4.2012.
STOPY ŽIDOVSKÉ KULTURY NA VSETÍNĚ – výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Turkmenská
k výročí Holocaustu, potrvá do 26.2.2012
BANKOVKY Z CELÉHO SVĚTA – vernisáž výstavy 1. února 2012 v 17:00 hodin
Expozice:
V TOM VSETÍNSKÉM ZÁMKU – majitelé zámku a jeho historie v kostce
POD JMÉNEM VALACHŮ - historie lidových bouří na Valašsku v 17.a 18. století
POČÁTKY SBĚRATELSTVÍ NA VALAŠSKU – kořeny muzejní sběratelské činnosti na Vsetínsku
VSETÍNSKO NA PRAHU MODERNÍ DOBY- rozvoj Vsetína na přelomu 19. a 20. století
OD KOLÉBKY PO RAKEV – etnografická expozice
BRALI MNE ZA VOJÁČKA – Boj za svobodu na Vsetínsku
Programy pro veřejnost:
Středa 8.2.2012– přednáška z cyklu „Za poznáním přírody ve světě i u nás“, začátek v 19:00 hodin.
Neděle19.2.2011 – Papírová neděle - program nejen pro rodiny s dětmi od 14:00 – 16:30 hodin
Středa 22.2.2012 –přednáška z cyklu„Za poznáním přírody ve světě i u nás“, začátek v 19:00 hodin
Lektorské programy (pro třídy po předchozím objednání):
TEMPLÁŘI – STŘEDOVĚKÁ KUCHYNĚ, ALBRECHT Z VALDŠTEJNA – OBDOBÍ RENESANCE
POD JMÉNEM VALACHŮ– ke stálé expozici
ZÁMECKÝ PARK
POD MNIŠSKOU KUTNOU – k probíhající výstavě Za tajemstvím klášterů
RADOST Z INSPIRACE - k probíhající výstavě A.Podzemné
CESTOVÁNÍ ZA STRAŠIDLY – lektorský program s výtvarnou dílnou,
VITRÁŽE – OKOUZLENÍ GOTIKOU – lektorský program s výtvarnou dílnou
KDYŽ MNE BRALI ZA VOJÁČKA - lektorský program ke stálé expozici Boj za svobodu na Vsetínsku
HOLOCAUST
Hromadné skupiny na lektorské programy hlaste na tel.č. 571 411 690 nebo e-mailové adrese:
muzeum@muzeumvalassko.cz, Expozice, výstavy: otevřeno denně kromě pondělí 9:00 – 17:00 hodin
další informace na internetových stránkách muzea: www.muzeumvalassko.cz

