úterý 9. února

čtvrtek 11. února

SETKÁNÍ KUTILŮ V MUZEU
Zavzpomínejte na minulou dobu při pohledu
na rychlovarnou konvici z kelímku či počítačovou
myš vyrobenou z luxusní krabičky od mýdla.

DEN DESKOVÝCH HER
Speciální celodenní program v muzeu. Návštěvníci
si budou moci zahrát hry od Mindoku nebo si budou
moci vyrobit na památku vlastní herní plán.

10.00 a 16.00 Komentované prohlídky výstavy
„Vivat kutil aneb co svět neviděl“ s panem Milanem
Říhou, majitelem Muzea kutilství

10.00 turnaj ve hře „Duch“ o drobné ceny
11.00 komentovaná prohlídka výstavy „Herní plán“
s Luborem Lacinou
14.00 turnaj ve hře „Duch“ o drobné ceny
15.00 Komentovaná prohlídka výstavy „Herní plán“
s Luborem Lacinou

Po celý den bude k dispozici výtvarná dílna, kde
si budete moci ze speciálních součástek vyrobit
zvířátka, šperky či dekorativní předměty
Vstupné 30 Kč za osobu
—
středa 10. února
10.00 NA CHVÍLI MOTÝLEM ... PRO NEJMENŠÍ
Program určený dětem ve věku MŠ
cca 90 minut | vstupné 30 Kč za osobu
I ti nejmenší účastníci se formou her a krátkého
vyprávění seznámí blíže s životním cyklem motýlů
a každé vývojové stadium si zkusí vymodelovat.
Ukážeme si také nejznámější druhy motýlů u nás
a povíme si zajímavosti z jejich života, proč jsou
motýli důležití a jak je v přírodě můžeme chránit.
Max. 20 účastníků. V případě naplnění kapacity
budou mít přednost předem přihlášení zájemci.
Kontakt: Iva Krupauerová
tel: +420 485 246 147 nebo +420 773 752 966,
e-mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz
18.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
„ZEMĚ NIKOHO“
Výstavou vás provede Roman Machek, který
se společně s autorkou fotografií zúčastnil
dobrovolnické mise na srbsko-chorvatské hranici,
kde byly tyto fotografie pořízeny.
Vstupné 30 Kč za osobu

Vyrobte si vlastní herní plán!
Výtvarná dílna k výstavě historických stolních her,
kterou zvládnou i ti nejmenší! Přijďte si jako celá
rodina společnými silami vymalovat a sestavit
herní plán a k tomu vytvořit hrací kostku a herní
figurky. Zhotovenou kompletní hru si potom
odnesete s sebou domů.
Vstupné je 30 Kč za osobu
—
pátek 12. února
10.00 JAK SE ŽILO V LIBERCI
V OBDOBÍ GOTIKY
Program určený pro návštěvníky od 8 let
cca 60 minut | vstupné 30 Kč za osobu
Expozicí gotického užitého umění provede
návštěvníky kreslená středověká manželská dvojice
— Chrudoš a Kunhuta. Skrze jejich vyprávění,
zkoumáním vystavených předmětů i pomocí úkolů
v pracovních listech se účastníci dozvědí, jak se
tehdy lidem žilo a jak Liberec vypadal.
Max. 30 účastníků. V případě naplnění kapacity
budou mít přednost předem přihlášení zájemci.
Kontakt: Iva Krupauerová
tel: +420 485 246 147 nebo +420 773 752 966,
e-mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz

www.muzeumlb.cz

www.facebook.com/muzeumlb

