program 07/08 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 významné české osobnosti druhé poloviny 19. století zpracovaná svěžím
a interaktivním způsobem.
5. NP budovy 14
krátkodobé výstavy

ZLÍNSKÉ NEVĚSTY – do 1.10.
Svatební oděvy, doplňky a zvyklosti z let 1800 –
2000 včetně historického kočáru z roku 1876 a
výbavy nevěsty, svatební tabule či
novomanželské ložnice z 30. let 20. století.
1.NP budovy 14
doprovodný program 10.00 – 20.00
A BYLA SVATBA VELIKÁ – 16. 7.
Neděle v muzeu pro celou rodinu nabídne přehlídky historických i současných svatebních
oděvů, ukázky práce kadeřnic a vizážistek či fotografa, prezentaci svatebního vozu Lincoln a
dalších drobných i zásadních svatebních nezbytností.
LEKTORSKÉ PROGRAMY – po celé prázdniny v pracovní dny
Svatba za časů prababičky Mařenky
Svatební téma očima dětí – v čem to bylo jiné za časů našich babiček a prababiček?
Dvouhodinový program pro dětské skupiny s trochou teorie i s výrobou svatebních drobností
vstupné dítě 35,- Kč, doprovod zdarma.
Nutná rezervace předem.
DÍLNY
Slečna Marie vyšívá výbavu - 27. 7 a 17. 8. 10.00–12.00 a 14.00–16.00
Vyšívací dílna pro děti i dospělé – různé stehy, aplikace, monogramy.
vstupné: děti a senioři 39 Kč, dospělí 59 Kč

Slečna Marie se krášlí na svůj svatební den - 10. 8. a 29. 8. 10.00-12.00 a 14.00-16.00

Svatební čelenky, náramky nebo brože z organzy, korálků a květin.
vstupné: děti a senioři 39 Kč, dospělí 59 Kč
Informace a rezervace dílen a programů na: objednavky.skoly@seznam.cz, telefon: 573 032
3XX (19,20,21)
všechny programy a dílny 1. NP 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 – 20. 7. – 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
ÚT – NE 10 – 12 a 13 – 17
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.

