Mělnická muzejní noc 2015
Termín: 29. 5. 2015, 16,00-23,00 h.

V pátek 29. 5. se mělnické muzeum otevře návštěvníkům až do pozdních večerních hodin.
Pro 11. ročník muzejní noci je připraveno několik zajímavých programů na téma léta a
prázdnin první poloviny 20. století. Navíc bude letošní muzejní noc spojena se zahájením
výstavy "Léto budiž pochváleno!", prostřednictvím které zájemci nahlédnou do volného času
mělnických obyvatel i návštěvníků Mělníka a jeho okolí v první třetině 20. století. Výstavu
zahájí Loty a Boženka netradičním výletem do časů první republiky. Účastníci muzejní noci
budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s modistkou a kostymérkou paní Ludmilou
Zuskovou, která část své kolekce prvorepublikových oděvů a doplňků na výstavu zapůjčila.
A co dalšího muzeum připravuje?
Těšit se můžete na pohádku RC Kašpárek „Pro pentličku za hubičku“, doplněnou tvořivou
dílničkou. Do letních časů se vydáme i s Městskou knihovnou Mělník, jak jinak než čtením a
výtvarnou dílničkou. Dospělým návštěvníkům je pak určena přednáška historika Lukáše
Snopka s promítáním nesoucí název „První léto v osvobozené vlasti. Budiž pochváleno?“,
připravená k 70. výročí ukončení 2. světové války. K mělnické muzejní noci se i letos přidává
Muzeum Eduarda Štorcha v Lobči, kde si spisovatel Eduard Štorch v první třetině 20. století
zakoupil víkendový domek. Závěr muzejní noci bude patřit komornímu pěveckému sboru
Chrapot a jeho písním nejen z dob první republiky.
Přijďte na Mělnickou muzejní noc zahájit letošní léto!
Připravený program i expozice muzeí jsou v tento podvečer volně přístupné. Podrobný
program naleznete na www.muzeum-melnik.cz.
RMM
Akci pořádá Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek, Městskou
knihovnou Mělník, paní Ludmilou Zuskovou, komorním pěveckým sborem Chrapot a Muzeem
Eduarda Štorcha v Lobči.

Kontakty:
Regionální muzeum Mělník
Eliška Marounková
marounkova@muzeum-melnik.cz, tel. 728 620 651
Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace Středočeského kraje
nám. Míru 54, 27601 Mělník
Otevírací doba: celoročně, úterý – neděle 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 hodin
http://www.muzeum-melnik.cz/
Rodinné centrum Kašpárek
Paní Marie Krutišová
Tel.: 776 456 964

příspěvková organizace Středočeského kraje
Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník

Městská knihovna Mělník
Hana Lumpeová - ředitelka
lumpeova@mekuc.cz T + 420 315 622 783, M +420 702 009 886
Husova 40 – 41
276 01 Mělník
http://www.knihovna-me.cz/

Chrapot – komorní pěvecký sbor
Vedení sboru: Mgr. Marie Maříková
maja.n@seznam.cz
Tel.: 606 932 078
Muzeum Eduarda Štorcha v Lobči
Lobeč u Mšena
Otevírací doba: středa až neděle vždy 10:00 - 16:00
http://www.muzeumstorch.cz/

Paní Ludmila Zusková
Modistka a kostymérka oblečení a doplňků z dob první republiky
Tel.: 777 992 022

