PROGRAM LISTOPAD 2017
přednášky, vernisáže a jiné akce

advent v muzeu

1. 11. / ST / 17.00 hod.

2. 12. / SO / 9.00–17.00 hod.

Autor sám popisuje své obrazy jako „Fotografie každodenní samozřejmosti“. Vystaveny budou
momentky z předešlých ročníků DČNK. Pořádá Collegium Bohemicum. Vstup volný

1. 11. / ST / 18.00 hod.

Tradiční předvánoční jarmark plný originálních výrobků a inspirací na dárky. V nabídce
budou hračky, módní doplňky, knihy, šperky, keramika, textilní výrobky, přírodní kosmetika,
bylinky, bytové doplňky a pro posilnění také teplé občerstvení, uzeniny, vánoční pečivo i grog.
Vstup volný

V průběhu koncertu zazní skladby od renesance po současnost. Hostem večera bude Teplický
komorní sbor pod vedením Pavly Sedlákové. Vstupné 100/50 Kč

VÁNOČNÍ DÍLNA

PETER R. FISCHER – OKAMŽIKY DČNK

PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ S ROMANCÍ

VII. ADVENTNÍ TRHY V MUZEU

2. 12. / SO / 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.

2. 11. / ČT / 17.00 hod.

Svíčky, stromek, perníčky, to jsou naše dílničky. Hravé tvoření a povídání o vánočních zvycích.
Vstupné 30 Kč

Při vernisáži výstavy loutek zahraje Sváťa pohádku „Jak Pejsek s Kočičkou vařili slavnostní dort“.
Děti, přijďte ochutnat! Vstup volný

TVOŘIVÉ ÚSTÍ

MARIONETY ZE SBÍRKY SVÁŤOVA DIVIDLA

7. 11. / ÚT / 17.00 hod.

VÝSTAVOU „HISTORIE NEOBYČEJNÉ TUŽKY“ S EMANUELEM PETRÁNĚM

9. 12. / SO / 9.00–17.00 hod.
Umělecký jarmark v muzeu je skvělou příležitostí k nákupu originálních ručně vyrobených
dárků, které nejsou na běžném trhu. Těšit se na Vás budou šperkaři, hrnčíři a další umělci
z Ústí nad Labem a jeho okolí. Vstup volný

Výstavou návštěvníky provede sběratel Emanuel Petráň. Část jeho velké sbírky je prezentována
ve výstavě a téměř ke každému exponátu zná zajímavý příběh či příhodu. Vstupné 50/30 Kč

8. 11. / ST / 17.00 hod.

výstavy

od 3. 11. do 26. 11.

ORCHIDEJE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Přednáška Romana Kroufka a Karla Nepraše o druhovém bohatství čeledi orchidejovitých
v Českém středohoří, včetně aktuálních nálezů. Na přednášce zazní informace o připravovaném
druhém vydání publikace „Orchideje Českého středohoří“. Vstupné 20 Kč

9. 11. / ČT / 16.00 hod.

MARIONETY ZE SBÍRKY SVÁŤOVA DIVIDLA

Loutky, které nejen děti znají jednotlivě z představení Sváťova dividla, budou mimořádně
k vidění všechny pohromadě. Většinu z nich vyrobil loutkář František Pešán z Mnichova Hradiště.

od 10. 11. do 25. 3. 2018

MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Slavnostní zahájení výstavy „Minerály Českého středohoří“. Součástí otevření výstavy je křest
stejnojmenné knižní publikace a doprovodný program. Vstup volný

11. 11. / SO / 10.00–16.00 hod.
STRAŠIDLA V MUZEU

Zábavný dětský program her a soutěží ve společnosti pohádkových bytostí ze středověkého
světa. Společně si zatvoříme, budeme se bát, protáhneme si těla a také potrápíme hlavičky.
Vstupné 40 Kč

14. 11. / ÚT / 17.00 hod.

VÝSTAVOU „SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI“ S JANEM STŘÍBRNÝM

Výstavou o sudetoněmeckých křesťanských odpůrcích nacismu Vás provede její spoluautor
PhDr. Jan Stříbrný z České křesťanské akademie. Vstup volný

15. 11. / ST / 17.00 hod.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA IV / MÝTY STARÝCH GERMÁNŮ

Barvitý svět starých germánských mýtů, které inspirovaly mnoho pozdějších umělců, nejen
německých, představí čtvrté pokračování Literární kavárny, kde se také seznámíme s představami
starých Germánů o vzniku a uspořádání světa, s příběhy dávných bohů, hrdinů a také s odkazy
germánských mýtů v novějších dílech. Akci pořádá Collegium Bohemicum. Vstupné 50/30 Kč

16. 11. / ČT / 16.00 hod.

NEONATOLOGIE V SEVERNÍCH ČECHÁCH

Přednáška proběhne v rámci Podzimního setkání ústeckých minidětí, které se koná u příležitosti
mezinárodního dne nedonošených dětí. Přednáší MUDr. Jana Pánková Hrabáková. Vstupné 20 Kč

21. 11. / ÚT / 19.00 hod.
KLAVÍRNÍ RECITÁL

Na koncertu zazní výběr z děl F. Chopina, J. Brahmse, R. Schumanna v podání klavírní sólistky
Aleny Koudelkové. Vstupné 80 Kč

22. 11. / ST / 16.00 hod.

Výstava ukazuje jedinečnou kolekci minerálů z Českého středohoří, kombinující předválečné
vzorky pocházející z českých muzeí s novodobými nálezy nerostů od soukromých sběratelů.
K vidění jsou jehlicovité drůzy natrolitu, ukázky chabazitu, phillipsitu, thomsonitu, apofylitu,
kalcitu, chalcedonu, vzácný zeofylit, či největší nalezený aragonit, a mnohé další. Mineralogické
exponáty jsou doplněny velkoplošnými makrofotografiemi Petra Fuchse. Výstava představuje
také specifika této vulkanické oblasti, včetně dědictví Josefa Emanuela Hibsche. Zvláštní
pozornost je věnována těžbě a zpracování českého granátu.

do 16. 11.

HISTORIE NEOBYČEJNÉ TUŽKY

Interaktivní výstava o vývoji písma, psacího náčiní a vynálezu grafitové tužky obohacená
o část sbírky historických a raritních tužek Emanuela Petráně. Partnerem výstavy je KOH-I-NOOR
Hardtmuth, a.s.

do 19. 11.

SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI

Výstava o odpůrcích nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945. Ve spolupráci
s Ackermann Gemeinde a Collegium Bohemicum.

do 30. 11.

ZRCADLENÍ NĚMECKA

Zrcadlo ve tvaru Německa otvírá dveře do uzavřeného prostoru. Německý fotograf Frank Gerald
Hegewald a Česká umělkyně Šárka Prušáková zpracovávají mnohdy nedotknutelná témata.
Pořádá Collegium Bohemicum.

do 31. 12.

ZDENĚK KOŠEK – ŽIVOT V 360°

Retrospektivní výstava představující průřez tvorbou ústeckého malíře Zdeňka Koška (od jeho
kresebných počátků, přes množství olejomaleb inspirovaných životem a počasím až k světově
uznávaným meteorologickým obrazcům), který svým dílem přesáhl lokální hranice a dostal se až
do mezinárodních sbírek art brut.

do 31. 12.

MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte Martina Pospíšilová. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

22. 11. / ST / 17.00 hod.

KATOLÍCI A LUTERÁNI VE VEDLEJŠÍCH ZEMÍCH ČESKÉ KORUNY

Sedmá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“ se zaměří na
složitý a pestrý náboženský vývoj vedlejších zemí České koruny, zejména Horní Lužice a Dolního
Slezska v 16. a na počátku 17. století. Přednášejícím je PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. Vstupné 20 Kč

23. 11. / ČT / 18.00 hod.
MOCNÝ AŽ MOC

Hudebně-performativní instalace experimentálního seskupení Kolonie je inspirována životem
a dílem českých art brut umělců a jedním z nich je Zdeněk Košek. Příběh je o nevyhnutelnosti
tvorby a o tom, že bez tvorby nás čeká jen smrt. Vypráví o touze najít řád v chaosu, o touze
zaznamenat a pochopit sám sebe ve chvíli, kdy realita přestává fungovat. Vstupné 100/80 Kč

24. 11. / PÁ / 16.30 hod.

PLAVBA S LABSKOU KRÁLOVNOU

Dětský program inspirovaný ústeckými pověstmi se tentokrát odehraje na lodní palubě. Řeka
Labe poskytne autentickou kulisu mýtickým příběhům z dávné minulosti. Děti čekají kvízy,
soutěže, tvoření a promítání animovaných pohádek. Rezervace na www.muzeumusti.cz. Loď
odplouvá z mola u hlavního nádraží v 16.30 do Dolních Zálezel a zpět (plavba trvá do 19.20 hod.).
Vstupné: dospělí 42 Kč, děti 6-15 let 50 %, do 6-ti let zdarma. Další kategorie dle tarifu DÚK.

KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause HorstmannaCzecha.

do 31. 12.

STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho
okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty
z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením
dobových šatů a zbroje.

od 2. 11. do 30.11. / klubovna

PETER R. FISCHER – OKAMŽIKY DČNK

Autor sám popisuje své obrazy jako „Fotografie každodenní samozřejmosti“. Vystaveny budou
momentky z předešlých ročníků Dnů české a německé kultury. Pořádá Collegium Bohemicum
za finanční podpory Goethe-Institutu v ČR a Ministerstva kultury ČR.

od 31. 10. do 3. 12. / exponát měsíce listopadu
NÁLEZ ŠTOČKŮ PRO VÝROBKY FIRMY SCHICHT
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otevírací doba

kontakt

MUZEUM | otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00 hod., mimo státní svátky
KNIHOVNA | otevřeno úterý–pátek, 9.00–17.00 hod., mimo státní svátky

Muzeum města Ústí nad Labem

vstupné
základní | zlevněné | rodinné | školní skup. | předškolní skup.

50 Kč

30 Kč

100 Kč

30 Kč

10 Kč

Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.
Změna programu je vyhrazena!

Masarykova 1000/3
CZ 40001 Ústí nad Labem

		
		
		
		

telefon:
e-mail:
web:
facebook:

+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz
www.muzeumusti.cz
www.facebook.com/muzeumusti

