ŘÍJEN 2017
V NÁRODOPISNÉM MUZEU
Národního muzea
DOPROVODNÉ PROGRAMY
SELSKÉ BRÁNY NA BOLESLAVSKU
1. – 29. 10. 2017
Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Vám představujeme výstavu, která se
zabývá tématikou vjezdových bran selských usedlostí v oblasti mezi Mšenem a Bělou pod
Bezdězem. Akcentuje zejména ojedinělý typ bran se štítovými nástavci, které jsou pro tuto
oblast charakteristické a nemají na území středních Čech analogii. Tyto brány, vzniklé
v krátkém časovém období 30. let 19. století, jsou zcela unikátním a vrcholným projevem
stavební kultury selského stavu dané oblasti. Výstava přiblíží dochované i zaniklé fotograficky
dokumentované brány, přináší srovnání hmotového ztvárnění, dekoru a jeho symboliky,
osvětluje také otázku předloh a inspirativních vlivů na použité prvky výzdoby fasád.
Kurátorkou výstavy je Mgr. Jana Berková z Národního památkového ústavu.
Vstupné v rámci běžného vstupného

Cyklus SLOVO, TRADICE A KONTEXT
Proměny dětského folkloru: Mezi kulturou dětí a světem dospělých
5. 10. 2017, 18.00 – 19.30
Přednáškový cyklus Slovo, tradice a kontext věnovaný fenoménům tradiční i současné
slovesnosti vstupuje do druhého ročníku. Přednášky ve spolupráci s Národopisným muzeem
Národního muzea pořádá a uvádí Ondřej Skovajsa, Ph. D. Setkání se konají vždy první čtvrtek
v měsíci v besedním sále Národopisného muzea. O dětském folkloru promluví psycholožka a
folkloristka PhDr. Dana Bittnerová, CSc., která působí na FHS UK a PdF UK. Srdečně zveme.
Vstupné 30 Kč

Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY
Krosienky – pletení na rámu
14. 10. 2017, 10.00 – 17.00
Na této textilní řemeslné dílně pod vedením lektorky paní Aleny Samohýlové získáte základy
techniky pletení na rámu s názvem krosienky. Bude se vyrábět tkaný sáček a navíc získáte

dovednost prstového tkaní pro výrobu tkanic. V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, veškerý
materiál a vstupné do muzea. Kapacita kurzů je omezena, je potřeba se předem objednat.
Kontakt: Kristýna Hlavatá, kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766, 773 793 412.
Vstupné 400 Kč

Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY – pro děti
Malování na svíčky
14. 10. 2017, 14.00 – 16.00
V říjnové tvořivé dílně pro děti se budeme věnovat zajímavé technice malování na svíčky.
Inspirací nám bude povídání o blížícím se svátku Všech svatých a především lidová tradice
Dušiček. V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, veškerý materiál a vstupné do muzea. Kapacita
kurzů je omezena, je potřeba se předem objednat. Kontakt: Kristýna Hlavatá,
kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766, 773 793 412.
Vstupné 150 Kč

Cyklus FOLKLORNÍ REGIONY ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Kyjovsko
14. 10. 2017
Přijměte pozvání na cyklus tradičních podvečerů s představením národopisných oblastí České
republiky společně s přednáškou a tanečně-hudebním vystoupením. V říjnu představíme
Kyjovsko. Od 17h se můžete těšit na přednášku Lidový oděv, tradice a zvyky na kyjovském
Dolňácku. Přednášet bude Rostislav Marada, vedoucí Obecního kulturního domu ve
Svatobořicích-Mistříně. V rámci večera vystoupí Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, který
bude doprovázet cimbálová muzika z Milotic. Můžete se těšit na tance a písně z kyjovského
Dolňácka s tematikou vinobraní. Vystoupí také Mužský sbor Svatobořice-Mistřín.
Vstupné v rámci běžného vstupného

PODJEŠTĚDSKÁ SVATBA
21. 10. 2017, od 17.00 h
Jak to bylo vo svarbě h Ještědě? Pote se podiuat. Folklórní soubor Horačky připomene, jak se
kdysi strojila svatba v Podještědí, na co se dbalo a na co se nesmělo zapomenout. Přijďte se
podívat do Kinského zahrady, ojedinělá podívaná se bude konat venku před budovou
Národopisného muzea (Letohrádkem Kinských). Vystoupení se koná v rámci doprovodného
programu k výstavě Svatba, kterou můžete vidět do 7. 1. 2018.
Vstup zdarma

