program 09/2017

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ, p. o.
stálá expozice Zlín
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
Tři témata v jedné expozici: Historie firmy Baťa a muzeum obuvi Zlínský film - Moderní cestovatelství.
3. NP budovy 14
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
Expozice zlínského rodáka a významného pedagoga a etnografa 2. poloviny 19. století zpracovaná svěžím a
interaktivním způsobem.
5. NP budovy 14
krátkodobé výstavy
FRANTIŠEK ZUSKA| OHLÉDNUTÍ – 8. 9. 2017 – 28. 2. 2018
Výstava ozdob ze slámy je průřezem tvorbou skutečného mistra tohoto oboru, držitele titulu Nositel tradice lidových
řemesel, a také připomínkou jeho 85. narozenin.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 7. 9. 2017 v 17 hodin.
1.NP budovy 14
KURZ PLETENÍ ZE SLÁMY – 10., 16., 23., 30. 9. a 7.10.
Jedinečná příležitost učit se něčemu zcela novému, a k tomu od toho
nejlepšího. František Zuska vám ukáže nejen jak slámu zpracovat, ale
také jak z ní vyrobit košíčky, vrkoče, andělíčky, hvězdičky nebo ovečky.
Rezervace nutná na jana.kosturikova@muzeum-zlin.cz nebo 734
167107. Cena celého kurzu včetně materiálu 1 500,- Kč.
1.NP budovy 14

ZLÍNSKÉ NEVĚSTY – do 1.10.
Svatební oděvy, doplňky a zvyklosti z let 1800 – 2000 včetně historického kočáru z roku 1871 a výbavy nevěsty,
svatební tabule či novomanželské ložnice z 30. let 20. století.
1.NP budovy 14
lektorský program
SLEČNA MARIE ZDOBÍ SVATEBNÍ TABULI – 23. 9. 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00
Slavnostně prostřená tabule patří k atmosféře svatebního dne. Lektoři muzea vás naučí, jak lze vkusně skládat
ubrousky nebo vyrobit jmenovky, papírové aranžmá či svícny.
děti a senioři 39 Kč, dospělí 59 Kč. Rezervace na objednávky.skoly@seznam.cz, 573 032 319 – 21.
1.NP budovy 14

přednáška
UROZENĚ SVATBY 16. STOLETÍ – 12. 9. v 17 hodin
Přednáška doc. ing. Martiny Hřibové, Ph.D. o svatebních oděvech a výbavě
šlechtičen z přelomu 16. a 17. století.
vstupné: 30,-, snížené 20,5. NP budovy 14
NEVĚSTOU BEZ STAROSTÍ – 21. 9. v 19 hodin
Inspirace a módní show pro všechny, nejen pro nevěsty. Doprovodná akce
k výstavě Zlínské nevěsty, která bude pro tuto příležitost otevřena do 19
hodin.
kavárna 15. budovy

PÁTRÁNÍ PO MÍSTĚ – 18. 9. v rámci Týdne mobility
S lektory MJVM navštivte známá i zapomenutá místa Zlína.
9.00 – program pro školy doplněný o tvořivé aktivity, nutná rezervace na objednávky.skoly@seznam.cz
16.00 – 90minutová vycházka pro veřejnost, sraz ve foyer budovy 14.

FOTOSOUTĚŽ H+Z – do 3. 9.
aneb Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli – akce ve spolupráci
s Klubem H+Z.
1.NP budovy 14

KŘÍDLA, PEŘÍ, ZOBÁKY - do 20. 9.
Výstava muzejní sbírky ptactva - její vznik, vývoj a současnost na panelech i v exponátech.
foyer budovy 14
ZLÍNSKÉ NEVĚSTY – do 20. 9.
Centro Malenovice

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
JE LIBO DOBROU KÁVU? - do 12. 11.
Historie kávy a jejích náhražek, způsoby přípravy, náčiní i dobová reklama.

HRAD MALENOVICE
Hrad Malenovice je v důsledku stavebních prací po celý rok 2017 UZAVŘEN.
hájenka
SO – NE 10 – 12 a 13 – 17, ÚT – PÁ na objednávku
MALOVÁNO NA DŘEVO - do 31. 10.
Výstava malovaného nábytku a hodin „švarcvaldek“ ze sbírek MJVM.
stálá expozice
DŘEVO, PROUTÍ, SLÁMA
Tradiční materiály lidových řemesel a způsoby jejich využití
v životě našich předků.

Změna programu vyhrazena.

