Regionální muzeum Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
Přehled květen 2015
5. – 31. 5. „Král italský vypověděl Mi válku…“ 100 let od otevření jihozápadní fronty - výstava ke
stému výročí otevření jihozápadní fronty připomene problematiku rakousko – italských vztahů před a po
vypuknutí 1. světové války a seznámí nás s osobností italského legionáře Bedřicha Havleny, muzejní
kavárna
8.5. - 9.5. Vítání ptačího zpěvu -tradiční ranní setkání na břehu Vltavy, sraz účastníků v pátek po 18.00
či kdykoliv až do sobotního poledne, vlastní vítání se koná v sobotu ve 4.30 hodin.
12.5. - 7.6. Co už umím (?), VIII. - výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové
ze Základní školy Jaroslava Seiferta Mělník, vstupní prostory, vernisáž proběhne 13. 5. 2015.
14.5. Make-up maraton - "Krásou proti rakovině" dobročinná akce v kavárně muzea, (9 - 17 h.)
19. 5. Kytarový absolventský koncert ZUŠ Mělník - malý sál, 17 h.
20. 5. Chválím Tě Země má – vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku pod vedením Mgr. Evy
Kloboučníkové nám přiblíží krásy české vlasti. – malý sál, 16 h.
20. 5. Za houbami od nížin po alpínské pásmo - přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní
kavárně od 17 h., přednáší Mgr. Hana Ševčíková
25.5. Klavírní koncert žáků ZUŠ Mělník paní učitelky Evy Navrátilové - malý sál, 17 h.
26. 5. Absolventský koncert ZUŠ Mělník třídy pana Ladislava Starého – malý sál, 17 h.
28.5. Klavírní koncert ZUŠ Mělník – třída sl. Nikol Kupčíkové – malý sál, 17 h.
29. 5. Mělnická muzejní noc (16-23 h.) – muzeum otevře své expozice a výstavy netradičně až do
pozdních nočních hodin a nabídne návštěvníkům zábavný doprovodný program k výstavě „Léto budiž
pochváleno“, která bude zahájena v 17 h. ve velkém sále. Tématem letošní muzejní noci je léto a prázdninový čas
první poloviny 20 století. Přeneseme se tak do časů nejen první republiky, ale i do doby ukončení 2. světové války.
Program muzejní noci proběhne ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek, Městskou knihovnou Mělník,

komorním pěveckým sborem Chrapot a Muzeem Eduarda Štorcha v Lobči. Přednášku s promítáním si
připravil historik Lukáš Snopek. S etnografkou Naďou černou a pedagožkou Jitkou Královou vyrazíme
na netradiční výlet do časů první republiky. Navíc se návštěvníci muzejní noci mohou osobně setkat
modistkou a kostymérkou paní Ludmilo Zuskovou, která zapůjčila část své kolekce na výstavu..

30. 5. – 23. 8. Léto budiž pochváleno! – Interaktivní výstava, prostřednictvím které nahlédneme do volného
času mělnických obyvatel i návštěvníků Mělníka a jeho okolí v první třetině 20. století.

Otevírací doba muzea: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

