NOVÁ VÝSTAVA

HVĚZDY STŘÍBRNÉHO
PLÁTNA
KVĚTEN 2017
ZÁMEK VSETÍN
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

9. 5. – 25. 6. 2017

Miriam Kocurková Rochová – Mix media

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

19. 1. – 7. 5. 2017

Háčkované dějiny

Výstava vsetínské výtvarnice, která za svou originální výtvarnou techniku získala ocenění na Czech Art Festivalu v Českých
Budějovicích. Vernisáž výstavy proběhne dne 7. 5. 2017 v 16:00 hodin za hudebního vystoupení kapel Rockoví Lišáci.

Dějinami významných okamžiků naší historie nás provedou háčkované figurky známých historických osobností.

21. 3. – 10. 6. 2017

Nakresli rally!

Zbrojovka a město

Výstava připomene v rámci 80. výročí založení Zbrojovky Vsetín minulost kdysi nejvýznamnějšího podniku ve městě.
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

4. 5. 2017 | 10:30–12:30 hodin

Výročí osvobození Vsetína

V rámci výročí osvobození města proběhne prezentace historické vojenské techniky a uniformovaných příslušníků
československého armádního sboru na parkovišti u bývalého okresního úřadu.

4. 5. 2017 | 19:00 hodin

OPERA DIVAS

20. 3. – 2. 7. 2017

Výstava vybraných soutěžních prací žáků mateřských, základních a středních škol z regionu.

28. 3. – 2. 7. 2017

Stromy jako domy

Interaktivní výstava s přírodovědnou tematikou nabídne ukázky přirozeného prostředí, ve kterém žijí někteří savci,
obojživelníci, hmyz i houby.

16. 5. – 24. 9. 2017

Čus vydrus

Seznamte se s vydrou říční a dalšími obyvateli žijícími kolem vody. Pomocí vtipného komiksu nahlédneme do soukromí
vodních živočichů a zjistíme, koho můžeme potkat při toulkách kolem řek.

Tři operní divy a přeci každá jiná. Jedinečný trojhlas předních operních pěvkyň ve složení Andrea Kalivodová – Tereza Mátlová
– Pavlína Senič, které jsou spojeny se scénami Národního divadla, Státní opery a dalších.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

6. 5. 2017 | 6:30 hodin | Panská zahrada

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu

Exkurze proběhne v městském parku Panská zahrada, na březích Vsetínské Bečvy a v zámeckém parku. Kdo má dalekohled,
vezměte jej s sebou. Exkurzi vede Karel Pavelka, zoolog muzea, tel.: 737 129 019, e-mail: karel.pavelka@centrum.cz

9. 5. 2017 | 14:00 hodin

Tvoříme s Miriam Kocurkovou Rochovou

7. 5. 2017 | 6:30 hodin | sraz u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Ranní procházka městem spojená s poznáváním ptáků (sídliště Křižná, pravý břeh Rožnovské Bečvy, park u zámku Kinských).
Kdo má dalekohled, vezměte jej s sebou. Exkurzi vede: RNDr. Karel Pavelka.

9.–12. 5. 2017 | soutěž pro školní kolektivy po předchozím objednání

Soutěž Kdo má domy mezi stromy?

Komentovaná prohlídka a výtvarná dílna (nejen) pro seniory k právě probíhající autorčině výstavě.

Společně zjistíme, jaká je souvislost mezi stromy a živými organismy. Čeká Vás také poznávačka a zábavný praktický úkol.
Soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ se odehrává v interiérech výstavy „Stromy jako domy“.

10. 5. 2017 | 18:00 hodin

20.–21. 5. 2017

Pěvecké duo Eva a Vašek

Jonáškovo zábavné odpoledne

Hudební setkání s videoprojekcí – pořadatel Agentura Vsetín.

Zábavný program pro děti i dospělé.

11. 5. 2017 | 17:30 hodin

30. 5. – 2. 6. 2017 | akce pro školní kolektivy po předchozím objednání

Koncert – Pěvecké sdružení valašských učitelek k 70. výročí založení.

Přijďte si s Vaší třídou vytvořit originální dort ke Dni dětí, na kterém si pochutnáte v zámecké kavárně u šálku voňavého kakaa.
Tři nejoriginálnější dorty budou oceněny.

Pěvecké sdružení valašských učitelek

Dortová slavnost

26. 5. 2017 | 18:00–22:00 hodin

Vsetínská noc 2017

Noc plná kulturních zážitků – historickým autobusem po objektech muzea, knihovny, Domu kultury Vsetín, Irisy a dalších.
Akci v rámci Festivalu muzejních nocí ČR zaštiťuje Město Vsetín.

31. 5. 2017 | 14:00–15:00 hodin

Fairtradová kavárna

Ochutnávka fairtradové kávy a informace o fair trade podají žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97.

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 4. – 31. 8. 2017

Hvězdy stříbrného plátna

Zlatý věk československé kinematografie, slavné filmové a divadelní hvězdy a jejich pohnuté osudy.

HVĚZDÁRNA VSETÍN

Vsetínská noc 2017
Na závěr letošní Vsetínské noci připravili pracovníci vsetínské hvězdárny pozorování objektů blízkého i vzdáleného vesmíru
pomocí astronomických dalekohledů od 21:00 do 23:30 hodin. Pozorování se uskuteční pouze za jasné a bezmračné oblohy!

Pozorování Slunce a exkurze
Od pondělí do pátku probíhají za příznivých podmínek od 9:00 do 15:00 hodin pozorování Slunce a slunečních skvrn.
Ve stejnou dobu jsou pro veřejnost pořádány exkurze na hvězdárně – prohlídka kopule a přístrojového vybavení či prohlídka
meteorologické stanice v areálu hvězdárny.

Večerní astronomická pozorování
Astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají za bezmračné oblohy každé úterý a pátek, v květnu
vždy od 21:00 do 23:00 hodin. V případě zájmu většího počtu návštěvníků (školní výlety, turistické zájezdy, …) je možné se
s pracovníky telefonicky dohodnout na jiném termínu.

1. 4. – 31. 8. 2017

Svět starých rádií
Historická rádia ze soukromé sbírky.

1. 4. – 31. 8. 2017

Krajina v obrazech
Obrazy Emila Buriánka.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

20. 5. 2017 | 10:00–17:00 hodin

Květinová slavnost

Kulturně společenská akce v zámku a zámeckém parku: prvorepubliková módní přehlídka, Swingband Jindřicha Dořičáka,
pohádka v zámeckých komnatách, komentované prohlídky parku, tvoření ad. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Sledujte naše webové stránky.

www.muzeumvalassko.cz

