NOVÁ VÝSTAVA

TATTOO

LEDEN 2018

ZÁMEK VSETÍN

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 11. 2017 – 14. 1. 2018

5. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Barevný svět

Hravá a interaktivní výstava představuje téma barev pohledem fyzika, biologa, umělce, historika i psychologa.

5. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Adventní věnce

Výstava více než stovky adventních věnců vyrobených z nejrůznějších materiálů.

28. 1. – 17. 6. 2018

Tattoo

Netradiční výstava je zaměřena na fenomén zdobení lidského těla. Představí historii tetování od pravěku až po současnost, kdy
se z původně okrajové záležitosti rozrostlo v svébytné, celospolečensky rozšířené umění.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 27. 1. 2018 od 16:00 hodin.

21. 1. – 25. 2. 2018

10 let Fotoklubu Vsetín

Retrospektivní jubilejní výstava fotografií členů Fotoklubu Vsetín, která představí více než 260 snímků od 15 autorů.
Vernisáž výstavy v neděli 21. ledna od 16:00 hodin; zazpívá Valašská pěvecká družina Surovo drevo ze Vsetína.
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

23. 1. 2018 | 17:00 hodin

Itálie: Liga Severu

Benátsko, Adiža, Friulsko a Jižní Tyroly tvoří italskou "Ligu Severu". Projdeme se místy, kudy kráčel Attila, zastavíme se
u českého moře a zjistíme, že místy se italsky v Itálii jenom stěží domluvíme. Přednáší: Mgr. Samuel Španihel.

HVĚZDÁRNA VSETÍN
Pracovní dny | 9:00–15:00 hodin

Pozorování Slunce a exkurze na hvězdárně

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.

Úterý a pátek | 17:00–19:00 hodin

Večerní astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají za bezmračné oblohy každé úterý a pátek. V případě
zájmu většího počtu návštěvníků (školní výlety, turistické zájezdy…) je možné se s pracovníky telefonicky dohodnout na jiném
termínu.

Standardní a další akce Hvězdárny Vsetín

Akce (přednášky, lektorské programy, besedy, pozorování, exkurze aj.) určené SVČ, příměstským i pobytovým táborům
mládeže a dalším organizovaným skupinám. Požadovaný program a termín akce je nutno si dohodnout předem.

Žijí s námi

O zvířatech žijících s námi doma. O těch, o kterých víme, i o těch, která jen tušíme.

26. 10. 2017 – 14. 1. 2018

Krajináři Valašska

Výstava věnovaná známým regionálním malířům (Mervart, Hoffman, Schneiderka, Hapka a další) a nejmalebnějším koutům
valašské krajiny.

26. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Betlémy

Tradiční vánoční výstava představí na čtyři desítky betlémů od současných regionálních tvůců.

26. 11. 2017 – 28. 1. 2018

Pour Félicitér

Komorní výstava novoročních přání regionálních výtvarníků J. Barucha, L. Majera, K. Langra, V. Komárka,
J. Kavana a dalších.

12. 1. – 8. 4. 2018

Magda Veverková – Obrázky nejen z pohádky

Výstava hravých dětských ilustrací rožnovské rodačky, jejíž pestré obrázky zdobí více než čtyři desítky knih.
Vernisáž ve čtvrtek 11. 1. 2018 v 17:00 hodin. Vystoupí dětský sbor Stonožka ze ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí.

26. 1. – 29. 4. 2018

Svět kostiček

Výstava populární stavebnice Lego a neobvyklá a běžně neprodejná díla kreativních tvůrců z Čech a Moravy.
Vernisáž výstavy proběhne 25. 1. v 16:00 hodin.
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

18. 1. 2018 | 17:00 hodin

Itálie: Liga Severu

Benátsko, Adiža, Friulsko a Jižní Tyroly tvoří italskou "Ligu Severu". Projdeme se místy, kudy kráčel Attila, zastavíme se u
českého moře a zjistíme, že místy se italsky v Itálii jenom stěží domluvíme. Přednáší: Mgr. Samuel Španihel.

25. 1. 2018 | 17:00 hodin

Režisér na cestách

Přednáška známého českého režiséra Jaroslava Jindry o dobrodružství, která čekají na cestovatele při jeho výpravách.
Přednáší: Jaroslav Jindra

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
Zámecké expozice jsou přístupné od pondělí do pátku pouze po předchozím objednání
pro skupiny od 6 osob. O víkendech je zavřeno. Kontakt pro objednávky: +420 734 420 009
EXPOZICE

Historické zámecké interiéry
Historická školní třída
PROGRAMY (sezónní programy na objednání pro kolektivy od 6 do 25 osob)

PTÁCI V ZIMĚ
STROMY V ZIMĚ

www.muzeumvalassko.cz

