BŘEZEN 2017
V NÁRODOPISNÉM MUZEU Národního muzea
DOPROVODNÉ PROGRAMY

2. 3. 2017, 18.00–19.30
Cyklus SLOVO, TRADICE A KONTEXT
"Prázdná okna, kroky na schodech"
Přednáškový cyklus Slovo, tradice a kontext se koná vždy první čtvrtek v měsíci, je věnovaný různým
fenoménům tradiční a současné slovesnosti. Přednášky ve spolupráci s Národopisným muzeem
pořádá a uvádí Ondřej Skovajsa, Ph.D. a Centrum pro studia orality a gramotnosti (více na FB a
www.nm.cz). O současných pověstech opřádajících opuštěná místa promluví etnolog a folklorista Jan
Pohunek, vedoucí Etnografického oddělení Národního muzea.
Opuštěné domy, továrny nebo třeba i staré doly vnímá naše společnost nejednoznačně. Někde jsou
chráněny jako významná památka, jinde zase považovány za vřed na kráse krajiny a místo, kam se
stahují pochybní lidé. S tím, proč tomu tak je, co se s takovými místy děje a jaké pověsti a jiné příběhy
se o nich vypráví, posluchače seznámí Jan Pohunek.
Vstupné 30 Kč

11. 3. 2017, 10.00 – 17.00
Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY
Vyřezávání dřevěných píšťalek
Pan Vít Kašpařík, oceňovaný výrobce hudebních nástrojů, vás seznámí se základy techniky
řezbářského umění a naučí vás vyřezávat dřevěné píšťalky. Na kurzu budou mít účastníci zapůjčené
řezbářské nástroje.
Cena zahrnuje 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

11. 3. 2017, 14.00 – 16.00
Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY pro děti
Postavičky a zvířátka z kynutého těsta
Srdečně zveme na řemeslnou dílnu pro děti, které se naučí tvarovat jednoduché postavičky a zvířátka
z těsta.
V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, 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

11. 3. 2017, 17.00 – 20.00
Cyklus FOLKLORNÍ REGIONY ČESKÝCH ZEMÍ
Prácheňsko - Strakonicko
Lidové kroje Jižních Čech
Přijměte pozvání na cyklus tradičních podvečerů s představením národopisných oblastí České
republiky společně s přednáškou a tanečně-hudebním vystoupením. Od 17.00 h bude za doprovodu
četné obrazové dokumentace přednášet paní PhDr. Jiřina Langhammerová o lidových krojích v jižních
Čechách a od 19.00 h vystoupí Prácheňský soubor písní a tanců ze Strakonic.
Vstupné v rámci běžného vstupného

16. 3. 2017, od 17.00 h
Slavnostní zahájení výstavy Námluvy
Ve čtvrtek 16. 3. se návštěvníci mohou těšit na vystoupení folklorního souboru Rosénka a odborně
komentovanou prohlídku nové výstavy, která je pro širokou veřejnost k zhlédnutí od 17. 3. – 28. 5.
2017. Výstava se věnuje jak projevům lásky mezi mladými na venkově v Čechách a na Moravě v 19. a
20. století, tak i průběhu tradičních námluv a těm, kdo se na nich podílel. Velká část výstavy je
věnována i darům z lásky, které si dávali mladí vzájemně mezi sebou. Překvapením pro návštěvníky
může být inspirace výstavy námětem opery Prodaná nevěsta od hudebního skladatele Bedřicha
Smetany. Budou k vidění kroje ze západních Čech - Plzeňska, odkud pochází hlavní protagonisté
jmenované opery – Jeník, Mařenka a Kecal. Vystaveny jsou textilní vyšívané předměty, hrnečky a
další předměty, které čerpají náměty právě z opery Prodaná nevěsta.
25. 3. 2017, od 18.00 h
Koncert hudební skupiny Dun Creagan
Srdečně zveme na koncert skotské hudební skupiny Dun Creagan, která hraje tradiční skotské a irské
balady, přijďte se zaposlouchat do skotské gaelštiny a rytmů této živé a jímavé hudby!

OBJEDNÁVKY A DALŠÍ INFORMACE:
Kristýna Hlavatá, kristyna_hlavata@nm.cz nebo 257 325 766, 773 793 412
OTEVÍRACÍ DOBA
Po: ZAVŘENO
Út–Ne: 10.00–18.00
VSTUPNÉ
Plné: 70 Kč
Snížené: 40 Kč
Rodinné: 110 Kč
(pro dospělé s dětmi, max. 2 dospělí a 3 děti)
DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Bus: stanice Kobrova
Tram: zastávka Švandovo divadlo
ADRESA
Národopisné muzeum Národního muzea,
Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
KONTAKT
E: kristyna_hlavata@nm.cz
T: 257 214 806, 257 325 766, 773 793 412
Informace o výstavách, akcích, vzdělávacích a doprovodných
programech na www.nm.cz.
Reportáže a videa z Národního muzea na www.muzeum3000.cz.
Ohodnoťte i nás na novém portálu Do muzea!
www.facebook.com/narodnimuzeum
WWW.NM.CZ

