Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace Středočeského kraje

náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
ČERVENEC - SRPEN 2020
10. 7. - 4. 10.
IMAGINÁRIUM BRATŘÍ FORMANŮ
Přijměte pozvání na živou, hravou a inspirující výstavu tvůrců a přátel Divadla bratří
Formanů. Vernisáž se koná v pátek 10. 7. v 15:00 na mělnické náplavce
před vinařstvím Bettiny Lobkowicz, kde zakotví Divadelní loď Tajemství. Po přivítání
lodi následuje veselý průvod s muzikou a žongléry…v čele s Matějem Formanem k muzeu
a na radniční dvůr, kde proběhne zahájení výstavy...a pak už hurááá do Imaginária.
V 18:00 se můžete těšit na rodinné představení Aladin na lodi Tajemství.
(vstupenky jsou v předprodeji v síti goout.cz)

30. 7. doprovodný program k výstavě s muzejní dílničkou v 9:30 a 13:00 h.
11. 7., 10:00 - 20:00 hod.
MOŘE U MĚLNÍKA
Doprovodný river food festival k výstavě Imaginárium - pořádá město Mělník,
které tak hodlá oživit mělnickou náplavku před vinařstvím Bettiny Lobkowicz.
Těšit se můžete na další představení na Lodi Tajemství, řemeslné dílny,
chuťové zážitky i skvělou muziku…

14. 7., 9.30 hod.
TETIČKA MÍNA VYPRAVUJE
Program pro rodiny s dětmi o životě našich předků, s tvořivou dílničkou
a čtením pohádky ve skalním obydlí ve Lhotce u Mělníka.

25. 7., od 10:45
ARCHEOLOGICKÁ VYCHÁZKA NA HRADIŠTĚ HRÁDEK U BOSYNĚ
Sraz v 10:45 před zvoničkou v Bosyni (nedaleko zámku). Trasa povede po naučné
stezce Poklady Harasova (k hradišti cca 1 km, lze pokračovat dál k letovisku Harasov +
cca 1 km). Vycházku povede archeoložka Mgr. Lucie Hylmarová.

12. 8., 9:30 hod.
PROJDĚTE SE MĚLNÍKEM S KOCOURKEM ŠVARCÍKEM
Oblíbená naučná procházka centrem Mělníka pro rodiny s dětmi s muzejním maskotem
kocourkem Švarcem a historikem Lukášem Snopkem. Sraz v 9:30 hod. před muzeem.

7. 7. - 30. 8.
SVĚT ZVÍŘAT
Výstava fotografií fauny z různých částí světa zachycené cestovatelským hledáčkem
Miloslavy Havlíčkové. Vstupní prostory.
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26. 5. - 16. 8.
Z PRABABIČČINA RECEPTÁŘE
Přijďte si pro recepty našich babiček, které na Vás čekají v dóze v atriu muzea,
kde shlédnete i malou výstavu cestou do muzejní kavárny.

26. 5. - 6. 9.
OKO KAMILOVO
Výstava fotografií Kamila Žemličky v kavárně muzea.

SKALNÍ OBYDLÍ LHOTKA
Tuto jedinečnou kulturní památku můžete navštívit
vždy od čtvrtka do neděle 10-12 a 13-17 hod. do konce září.
Skupinové návštěvy objednávejte na tel. 315630936
nebo e-mail: pokladna@muzeum-melnik.cz.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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