PROGRAM ZÁŘÍ 2017
VÝSTAVY
CODEX GIGAS – 19. září - 31. října 2017
Výstava představuje kopii největší rukopisné knihy světa, nazývané
též podle výjimečného vyobrazení ďábla jako Ďáblova bible.
Doplněno dokumentárním filmem o tvorbě faksimile knihy.
MATER PATRIAE - SOCRUS EUROPAE – do 30. září 2017
300 let od narození české a uherské královny Marie Terezie, která
byla již za svého života nazývána Matkou vlasti, ale pro svou
sňatkovou politiku i Tchyní Evropy.
TŘETIHORNÍ FLÓRA MOSTECKÉ PÁNVE - do 30. září 2017
Nejobsáhlejší souhrnná výstava zkamenělin třetihorních rostlin
severních Čech.

AKCE
MISTR A MARKÉTA – 25. září 2017 v 19 hodin,
26. září 2017 v 19 hodin
Příběh Michaila Bulgakova o lásce a touze po svobodě odhalující
prostřednictvím Ďábla zlo v lidech a ve společnosti povolili
komunisté vydat až 27 let po autorově smrti. Docela velké divadlo
uvádí tuto mystickou grotesku, která nebezpečně připomíná naši
současnost, k 50. výročí prvního vydání románu. Režie Jurij Galin.
Vstupné 200,- Kč, studenti a senioři 100,- Kč. Vstupenky lze
objednat na tel. 778 094 093 nebo 476 752 487,
e-mail propagace@docelavelkedivadlo.cz

9
LEKTOROVANÉ
PROGRAMY
PRO ŠKOLY
Po předchozím objednání
(tel.: 731 112 541,
brandova@muzeum-most.cz)

EXPONÁT MĚSÍCE
Lovecká kulovnice
s kolečkovým zámkem
Jednoranná zpředu nabíjená
lovecká
puška
s vývrtem
z přelomu 17. a 18. století.
Nezdobená účelná zbraň určená
k lovu byla vybavena kolečkovým
zámkem. Jeho předností byla
spolehlivost, nevýhodou složitost
a drahá výroba.

DENDROLOGICKÁ VYCHÁZKA MOSTEM – čtvrtek 21. září 2017
v 16.30 hodin
Seznámíte se s běžně pěstovanými i vzácnějšími druhy dřevin
Zahražan a přilehlých částí města. Vede Vít Joza. Sraz před
budovou muzea.

PŘIPRAVUJEME
TERAKOTOVÁ ARMÁDA – 7. října 2017 – 7. ledna 2018
Výstava představí 68 certifikovaných replik soch bojovníků v životní
velikosti, 2 sochy koní, zbraně a repliku bojového vozu. Doprovodí ji
několik komentovaných prohlídek, přednáška a filmový dokument.
Výstavu podpořil Ústecký kraj a proběhne pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

www. muzeummost.cz

Oblastní muzeum v Mostě, Československé armády 1360
Otevřeno út - pá 12 - 18 hodin, so - ne 10 - 18 hodin.
Skupiny nad 10 osob také út - pá 8 - 12 hodin, po předchozím objednání (tel. 476 442 111).
Vstupné výstavy: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, přednášky: 20 Kč. Děti do 6ti let zdarma.
Bezbariérový přístup.
Změna programu vyhrazena.

