LISTOPAD 2017
V NÁRODOPISNÉM MUZEU
Národního muzea
DOPROVODNÉ PROGRAMY
Výstava Muzea v přírodě - za poznáním i odpočinkem
2. 11. – 31. 12.
Český svaz muzeí v přírodě připravil výstavu propagující fenomén muzeí v přírodě.
Prezentace pojednává na desítce bannerů o historii muzeí v přírodě v ČR se zahraničním
přesahem, neopomenutelné je vnímání jejich funkce odborné, prezentační, naučné, ale i
relaxační. Dále je představena velká rozmanitost členských muzeí Českého svazu muzeí v
přírodě i obecně.
Výstavu připravil na základě podkladů členských muzeí Radek Bryol, graficky zpracovala
Petra Jiroušková. Realizace byla součást projektu "Muzeum v přírodě. Specifický typ
paměťové instituce a turistické atraktivity" podpořeného Ministerstvem kultury ČR.
Vstupné v rámci běžného vstupného
Cyklus SLOVO, TRADICE A KONTEXT
Po stopách Ludvíka Kuby na slovanský Jih
2. 11. 2017, 18.00 – 19.30
Přednáškový cyklus Slovo, tradice a kontext je věnovaný různým fenoménům tradiční a
současné slovesnosti a koná se každý první čtvrtek v měsíci. Přednášky ve spolupráci
s Národopisným muzeem pořádá a uvádí Ondřej Skovajsa. O svém putování na Balkán ve
stopách malíře a folkloristy Ludvíka Kuby (1863-1956) promluví Aida Mujacić, srbská
hudebnice, tanečnice a etnoložka žijící v Praze, která zaznamenané písně rovněž sama
interpretuje. Srdečně zveme.
Vstupné 30 Kč

Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY
Vyřezávání a polychromie kralických dřevěných figurek
11. a 12. 11. 2017, 10.00 – 17.00
Pan Josef Komárek (nositel tradičního lidového řemesla) vás naučí základy techniky
řezbářského umění a polychromie. Proces polychromie sestává ze tří postupů – nános

křídové vrstvy, barvení a lakování. Kurz je dvoudenní: v sobotu 11. 11. od 10.00 – 17.00 h se
budou kralické figurky vyřezávat a v neděli 12. 11. od 10.00 – 17.00 h polychromovat.
V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, veškerý materiál a vstupné do muzea.
Kapacita kurzů je omezena, je potřeba se předem objednat.
Kontakt: kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766, 773 793 412
Cena (oba dny) 700,- Kč

Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY – pro děti
Bylinková dílna
11. 11. 2017, 14.00 – 16.00
Děti se dozví zajímavosti o bylinkách. Mohou si sestavit vlastní bylinkovou směs, zabalit ji do
sáčku, který si předem ozdobí a směs si mohou odnést domů a darovat ji mamince.
V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, veškerý materiál a vstupné do muzea.
Kapacita kurzů je omezena, je potřeba se předem objednat.
Kontakt: kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766, 773 793 412.
Vstupné 150,- Kč

Cyklus FOLKLORNÍ REGIONY ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Plzeňsko
11. 11. 2017
Přijměte pozvání na cyklus tradičních podvečerů s představením národopisných oblastí České
republiky společně s přednáškou a tanečně-hudebním vystoupením. V listopadu představíme
Plzeňsko. Přednášku bude mít pan Michal Chmelenský (Západočeské muzeum v Plzni) a
vystoupí Soubor písní a tanců Jiskra Plzeň.
Vstupné v rámci běžného vstupného

Cyklus CIZINCI V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH KULTURA
Mongolské tradice a život v ČR
25. 11. 2017, 17.00 – 20.00
V rámci cyklu, který pojednává o kulturách vybraných národů žijících na území České
republiky vám představujeme formou přednášky a tanečně-hudebního vystoupení celkem
pět různých kultur. V listopadu se můžete těšit na poslední večer našeho cyklu, který
budeme věnovat mongolským tradicím a umění. Přednáší Adza Erdenebat, vystoupí hudební
skupina Dunjingarav a ochutnat můžete mongolské speciality. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vstupné zdarma

