PROSINEC 2017
v NÁRODOPISNÉM MUZEU Národního muzea
DOPROVODNÉ PROGRAMY
Cyklus SLOVO, TRADICE A KONTEXT
"Náš jugoslávský Homér": Homérská otázka na Balkáně
7. 12. 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 pěvcích aneb sešívacích
formulích v ústní balkánské tradici a roli Matiji Murka v Parry-Lordově teorii o
"negramotném" Homérovi pojedná Sylva Fischerová, Ph.D., z Ústavu klasických studií FF UK.
Srdečně zveme.
Vstupné 30 Kč
Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY
Ražení do kůže
9. 12. 2017, 10.00 – 17.00
Na řemeslné dílně pod vedením odbornice paní Michaely Luttyové se seznámíte s technikou
ručního ražení do kůže. Přijďte se techniku naučit a vyrobte si svůj originální výrobek. 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
Vánoční dekorace
9. 12. 2017, 14.00 – 16.00 h
Pro děti bude přichystána předvánoční dílna výroby vánočních dekorací. Přijďte se k nám
naladit v adventním čase na nejkrásnější svátky v roce. 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
Valašsko
9. 12. 2017, 17.00 – 20.00 h
Přijměte pozvání na cyklus tradičních podvečerů s představením národopisných oblastí České
republiky společně s přednáškou a tanečně-hudebním vystoupením. V prosinci představíme
Valašsko. Přednášet bude pan Radek Bryol (Valašské muzeum v přírodě) a vystoupí Valašský
soubor písní a tanců Bača.
Vstupné v ceně běžné vstupenky
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
13. 12. 2017 od 17:30
Letos se podruhé připojíme k projektu Česko zpívá koledy, který propojí mnoho míst po celé
republice, kde v tu samou chvíli zazní stejné vánoční koledy. Ještě než se pustíme do
společného zpívání, Vás od 17:30 srdečně zveme na koncert Smíšeného pěveckého sboru
SUDOP Praha, který pod vedením sbormistra Ondřeje Kunovského zazpívá
pastorely starších českých autorů. Od 18:00 hod si zazpíváme všichni společně klasické
koledy. Přijďte k nám do muzea a naplňte s námi tento krásný klasicistní letohrádek vánoční
atmosférou. Koledy bude doprovázet cimbálová muzika Muzička. Těšíme se na Vás!
Vstupné zdarma
ASPOŇ NA VÍKEND ZAŽIJ TRADIČNÍ VÁNOCE
16. 12. 2017, 13.00-17.00 h
Zajímá vás, proč zdobíme vánoční stromeček a odkud pocházejí další zvyky tak typické pro
čas Vánoc? Přijďte nasát klidnou a provoněnou vánoční atmosféru do Národopisného muzea
Národního muzea, kde vás čeká mnoho aktivit. Za zvuku koled si budete moci vyzkoušet
věštění budoucnosti v podobě lití olova, vyrobit ozdoby, které pak můžete pověsit na vlastní
stromek doma, vyrobit originální adventní kalendář a také budete mít možnost namíchat si
voňavou purpuru dle vlastní receptury! V rámci programu se můžete také těšit na vánoční
divadelní představení národopisného souboru Děcka ze Skoronic u Kyjova.
Vstupné v ceně běžné vstupenky
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

