Pardubická

Muzejní noc

ve znamení tónů hudby

23. května 2014
17 – 23 hodin
Akce se koná pod záštitou primátorky města Pardubic,
MUDr. Štěpánky Fraňkové

Spolupořadatelé:

V rámci Festivalu muzejních nocí
se návštěvníkům naskytne výjimečná
příležitost prohlédnout si muzea, galerie
a další objekty v netradičním

Akci podpořili:

nočním čase
S finanční podporou Statutárního města Pardubice

Mapa města Pardubice
A – Východočeské muzeum v Pardubicích
zámek Pardubice
B – Východočeská galerie v Pardubicích
C – Galerie města Pardubic
D – Krematorium Pardubice
E – Museum Rosice nad Labem

Mediální partneři:

Vstup do objektů zdarma

Galerie města Pardubic

Východočeské muzeum v Pardubicích
– Zámek Pardubice

www.vcm.cz
„Zámek hraje a zpívá“
17 – 18 hod. Beseda s PhDr. F. Šebkem o zajímavostech
z historie města Pardubic
17 – 23 hod. Prohlídka expozic a výstav muzea a zámeckých prostor, zpřístupněna bude vyhlídka na zámecké věži
i zámecká kaple.
Doprovodné programy během večera a noci:
Zámek se rozezní hudbou a bude hrát a zpívat až do 23 hod.
Těšit se můžete na řadu vystoupení studentů a učitelů Konzervatoře Pardubice a ZUŠ Pardubice – Polabiny v různých
prostorách zámku.
Výstavou „Perly z půd, skříní i odjinud“ vás provedou kurátorky výstavy a restaurátoři vám předvedou ukázky své práce. Přístupná bude i výstava „Bomby nad Pardubicemi“.
Na zámecké věži se setkáte s hvězdářem a budete moci
pozorovat hvězdy dalekohledem.
VČM připravilo vzpomínku na barona A. Krause – malou
výstavku za rytířskými sály.
Kejklíř Vítek vás pobaví na nádvoří zámku, předvede akrobatická vystoupení, možná se něco přiučíte v žonglérské dílně.
V 22.30 hod. se můžete těšit na velkolepou noční show.

né mutace recyklovaných přístrojů a řadu dalších objektů
s jemně ekologickou nadsázkou.
17 – 20 hod. „Posviťte si na umění“
Tvůrčí dílna pro všechny generace, při které si nejmenší
účastníci mohou vyrobit a odnést funkční ORIGAMI lampión.
Dospělým bude představena široká paleta dalších origami
skládaček, z nichž některé se mohou pokusit sami dle návodu vytvořit. Součástí dílny bude i působivá instalace z papírových objektů v galerijním sklípku.
Zámek
17 hod. Komentovaná prohlídka výstavy Antonín Slavíček
– Kameničky. Výstava nejznámějšího českého krajináře
podrobněji přiblíží autorův pobyt v Kameničkách u Hlinska.
Výstavou provede PhDr. Hana Řeháková
19 hod. Hudební podvečer s Konzervatoří Pardubice

www.gmpardubice.cz
17 – 19 hod. Vyzkoušejte sgrafito
Výtvarná dílna pro děti a mládež, uspořádaná k výstavě betonových a sádrových objektů Alvy Hajna v Galerii města Pardubic. Seznamte se s tradiční historickou řemeslnou technikou
proškrabávání omítek a vyzkoušejte si ji při práci se sádrou.
17 – 19 hod. sádrové magnetky pro nejmenší
Tvůrčí dílnička pro malé děti, uspořádaná k výstavě betonových a sádrových objektů Alvy Hajna v Galerii města
Pardubic. Děti si mohou vytvořit a omalovat vlastní odlitek
rozličných tvarů s magnetem.
21 – 23 hod. Jazzové nocturno
Pardubická muzejní noc na Příhrádku rozezní již tradičně
objekt bývalé zámecké Sýpky jazzovými rytmy. Večerem
Vás provede oblíbený Otto´s Jazz band pod vedením kapelníka Jiřího Kožnara.

Krematorium Pardubice

www.smp-pce.cz
Komentované prohlídky prostor krematoria včetně provozního zázemí (v časech 18 h., 19 h., 20 h. a 21.30 h.)
Volné prohlídky Pardubického Slavína
Možnost shlédnutí expozice k loňskému 90. výročí Krematoria Pardubice

Východočeská galerie v Pardubicích

www.vcg.cz
Dům U Jonáše
17 hod. Beseda s Vladimírem Hanušem a Markem Rejentem
Výstava Vladimíra Hanuše Přistupování k polím je představením nejnovější tvorby malíře a tvůrce objektů, jehož
imaginace vychází z reálných prožitků (krajin, situací), ale je
posouvána do abstraktní a koloristicky svěží polohy. Marek
Rejent v projektu „Sweet Home Vysočina“ předkládá vtip-

Museum Rosice nad Labem

www.pshzd.cz
Pardubický spolek historie železniční dopravy Vás zve do
železničního musea a expozice MHD na nádraží
Pardubice – Rosice nad Labem s doplňujícím programem:
– osvětlení vnějšího prostranství musea stabilním motorem
Slavia za příznivého počasí,
– provoz zahradní železnice LGB,
– výstava historických vozů M131.2053, Zm a Np,
– parní stroj v provozu,
– drobné občerstvení v historickém motorovém voze,
– ve 20 hod. komentovaná ochutnávka kvalitních vín pana
Horáka z Choltic.
Svezení historickým trolejbusem v trase Dubina, sever
– nám. Republiky – Masarykovo nám. – nádraží – Polabiny,
Sluneční s odjezdy:
Polabiny, Sluneční: 18.31, 19.40, 20.45 a 21.50 hod.
Dubina, sever: 19.10, 20.10, 21.20 a 22.30D
Vstupné dobrovolné! Změna programu vyhrazena.

