Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
Otevřeno: po - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin

Tel.: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info @ slovackemuzeum.cz, www.slovackemuzeum.cz

SLOVÁCKÉ MUZEUM
V UHERSKÉM HRADIŠTI

KVĚTEN 2015

PROGRAM MUZEJNÍ NOC 2015

20.00–00.00

15. května 2015

Léčivé rostliny a jejich dvojníci – lékárníci Pavel a Pavel
budou pro vás míchat lektvary na všechny neduhy nebo pro
posílení a obveselení.
Stálá expozice – ve stálé expozici jsou pro návštěvníky
připraveny tři rukodělné dílničky. V první dílničce se bude
modelovat z hlíny, v druhé se bude vyšívat a ve třetí se budou
vyrábět papírové růže.
Kavárna – Muzejní klub – tento prostor se promění
v hospodu Na Střelnici a bude určen především pro dospělé
návštěvníky. Zde bude možné propít či prohrát vojenský žold.
Po celou dobu muzejní noci do 00.00 hodin.

vstup volný

17.00–00.00

Slovácké muzeum – řemeslný jarmark
Slovácké muzeum ožije ruchem malého řemeslného
jarmarku. Návštěvníci a především děti si zde budou moci
vyzkoušet několik řemesel i ochutnat dobovou krmi.
V kovárně zjistí, jak těžké je donutit kov změnit tvar.
U kameníka se naučí výrobu kamenného šperku a na žernovu
si pomelou mouku, ze které si mohou upéct placku.
Na stužkovém stávku se naučí výrobu stužky. Budou si moci
zakoupit nový meč u mistra zbrojíře nebo kožené doplňky
z rukou šikovného brašnáře. A pokud by vám připadal
váš oděv nuzný a obnošený, u švadleny si můžete domluvit
zhotovení nového přesně na míru. Pro ty z vás, kteří se chcete
hýbat, je tu připravena skupina Boca Fuego, jež vás po celé
odpoledne bude učit žonglovat, točit prapory či jinými
předměty.
Prostranství před hlavní budovou muzea, Smetanovy sady.
18.00

Galerie Slováckého muzea – Obrazy ze života
Gaskoňce Dartaňana
Divadelní představení souboru PEAPAPERIPUTKY (ve finském překladu Hlava na papírové trubce) ZUŠ Uh. Hradiště
předvede velectěnému publiku hru s šermem a zpěvy. Scénář
dle Alexandra Dumase staršího napsal a režie se ujal Stanislav
Nemrava (cca 30 minut).
Galerie bude otevřena do 22.00 hodin
19.00

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana – Příběhy
staré synagogy
Říká se, že domy mohou vyprávět své osudy. Dnešní noc
vám synagoga prostřednictvím pracovníků knihovny bude
vyprávět ty své příběhy.
Bude možné zde ochutnat košer potraviny a na tiskařském
lisu si vlastnoručně vytisknout list papíru.
Knihovna bude otevřena do 20.00 hodin.

Slovácké muzeum – V souhvězdí dějin

20.00

Memento Mori – šermířské vystoupení
„Landsknechti“
Renesanční parodie na život ve vojenském táboře. Velitel
práská bičem a honí vojáky, kteří cvičí, střílí, šermují a tropí
naschvály.
20.40

Komentovaná prohlídka výstavy Dobývání
Uherského Hradiště
V dobovém oblečení provedou PhDr. Blanka Rašticová
a Mgr. Dana Menoušková.
22.00

Memento Mori – šermířské vystoupení
„Mušketýři“
Ukázka z těžkého života mušketýrů, kteří zkříží nejednu zbraň.
Těšit se můžete na kordy, flerety, tesáky a píky.
22.30

Boca Fuego – ohnivá show
23.00

Komentovaná prohlídka výstavy Dobývání
Uherského Hradiště
V dobovém oblečení provedou PhDr. Blanka Rašticová
a Mgr. Dana Menoušková.
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