PROGRAM LISTOPAD 2017
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra
skutečnost
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14
Tři témata, jeden princip. Na ploše 1500 m2
najdete v moderně pojaté expozici muzeum
obuvi, výrobní obuvnickou linku či prodejnu a
další informace z historie firmy Baťa. Slavné
tvůrce zlínských filmových ateliérů připomíná
filmový kabinet s desítkami filmových figurek
a obrázků. Tatra 87 zdobí expozici
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, kterou
doplňují filmové projekce nebo řada fotografií
a
předmětů
dovezených
z několika
kontinentů.
Expozice
nabízí
řadu
interaktivních prvků pro děti i dospělé.
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14
Pamětní síň zlínského rodáka připomíná nejen jeho život, ale také hravou formou seznamuje s jeho prací v
oblasti moravských nářečí nebo s lidovými pranostikami a hádankami, které sesbíral.
FRANTIŠEK ZUSKA | OHLÉDNUTÍ
8. 9. 2017 – 28. 2. 2018 – 1. podlaží budovy 14
Výstava dokonale řemeslně zvládnutých ozdob ze slámy je průřezem tvorbou mistra tohoto oboru, držitele titulu
Nositel tradice lidových řemesel, a také připomínkou jeho 85. narozenin.
SVĚT KOSTIČEK ®
13. 10. – 2. 1. 2018 – 1. podlaží budovy 14
Jedna z největších instalací stavebnice Lego. Desítky konstrukcí, stovky figurek a několik
heren pro malé i velké. Výstavu doplní po celou dobu doprovodný program a soutěže o
zajímavé ceny pro děti i dospělé. Více na www.muzeum-zlin.cz .
Vernisáž 12. 10. 2017.
LEGOWEEN
3. 11. – 1. podlaží budovy 14, 18.00 – 22.00
Přijďte se děsivě bavit! Doprovodný program k výstavě Svět kostiček ® nabídne výstavu nejen s legem, ale i s trochou
strachu.
Děti v kostýmu s motivem Lega mají vstup na akci zdarma.

LEGO S VŮNÍ ČOKOLÁDY
14. 11. – 5. podlaží budovy 14, 15.00 – 18.00
I nad legem se vám můžou sbíhat sliny! Dílny pro děti i rodiče s výrobou čokolády a želé ve tvaru legokostiček.
vstupné 30 Kč, snížené 20 Kč.

LEGOBETLÉM
do 9. 12.
Tradiční vánoční motiv z netradičního materiálu – lega. Soutěž k výstavě Svět kostiček, vyhlášení vítězů 9. 12.
v 16.00 přímo ve výstavě.
CUKRÁŘSKÉ KURZY
5. podlaží budovy 14, 17.00 – 20.00
Podzimní pokračování oblíbených kurzů pečení v muzeu.
13. 11. – pečení perníčků
20. 11. – zdobení perníčků
cena kurzu 199,- Kč
FILMOVÁ DÍLNA
4. 11. filmový kabinet v expozici PRINCIP BAŤA, 14.00–17.00
Dobrodružství na cestách mořeplavce Sindibáda můžete zažít ve filmové dílně, kde společně vytvoříme a
animací rozpohybujeme papírové loutky. Inspirací nám bude výtvarník a režisér Karel Zeman, který by 3.
listopadu slavil narozeniny.
Dílna je určena pro děti starší 6 let. Rezervace nutná. vstupné 35 Kč
Objednávky a informace na objednavky.skoly@seznam.cz nebo 573 032 3xx (19, 20 či 21)
VÁNOČNÍ OZDOBY
27. 11. 2017 – 3. 1. 2018, foyer budovy14
Historické vánoční ozdoby z různých materiálů.
VÝSTAVKA RUČNÍCH PRACÍ
16. 11. – 5. podlaží budovy 14, 10.00 – 17.00
Tradiční akce členů zlínské pobočky Svazu tělesně postižených České republiky.
ODĚV V HISTORII
18.11. - konferenční místnost budovy 21, 16. patro, 9.00 – 18.00
Seminář příznivců historických oděvů s přednáškami o odívání od středověku po
nedávnou minulost a s ukázkami realizací různých modelů.

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
DUŠAN JURKOVIČ V KRAJI POD BRADLEM
24. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Výstava k 70. výročí úmrtí architekta, jenž dal Luhačovicím jejich
nezaměnitelnou tvář.
vernisáž 23. 11.
JE-LIBO DOBROU KÁVU?
do 18. 2. 2018
Historie kávy a jejích náhražek, způsoby přípravy, náčiní i dobová reklama.

HRAD MALENOVICE

Mimo sezónu jsou hrad i hájenka pro návštěvníky uzavřeny.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 76001 Zlín, www.muzeum-zlin.cz

