Zpravodaj č. 10/ 2011
Vážení přátelé slánského muzea,
s končícím babím létem se pro všechny muzejní akce již opět vracíme do interiérů a nabízíme
Vám čtyři výstavy, přednášku, koncert i avizovanou soutěž pro děti. Brzy Vás budeme také
informovat o připravovaných publikacích.

I. 31. října končí výstavní sezóna
Národopisného muzea Slánska ve Třebízi.
Ještě měsíc tak můžete shlédnout výstavy
Slánská krajina – Jiří Corvin a Včely a
včelaři. Připomínáme, že celý letošní rok
probíhá příprava obnovy Šubrtova statku
čp.2.
V příštím
roce
nás
s velkou
pravděpodobností čeká akce odvodnění celého areálu.
II. Od začátku října až do vánočních svátků budete moci v hlavní budově muzea shlédnout
výstavu o Pražské bráně a nově také výstavu Ikona ve Slaném, kterou jsme pro Vás připravili
ve spolupráci s odborem kultury MěÚ Slaný a Slovanským ústavem AV ČR. Na výstavě
převažují díla současných malířů – ikonopisců ruského původu Antona Jaržombeka a
Michaila Procenka. Expozice je doplněna ikonami z dalších muzejních i soukromých sbírek.
Výstava byla zahájena u příležitosti letošních Slánských rozhovorů, které byly věnovány ruské
kultuře.

III. Ve středu 26. října od 17
hod. Vás zveme do malé
galerie muzea na další
z přednášek na exotické
téma. Tentokrát půjde o
Pákistán – zemi čistých.
Promítání a odborný výklad
jsou samozřejmostí, vstupné je dobrovolné.

IV. Od 3. do 29. října mohou v hlavní budově muzea
Vaše děti či vnoučata soutěžit ve stavění ze
stavebnice Lego s mottem „Postav si svou Pražskou
bránu“. Děti mají v malé galerii muzea k dispozici
velké množství Lego kostek a mohou stavět zcela
podle své fantazie svou verzi Pražské brány.
Všechny práce budou vystaveny, nejlepší stavebníci
budou odměněni!

V. Druhým koncertem letošní sezóny pokračuje také Kruh přátel hudby, a
to komorním vystoupením mladé talentované klarinetistky Jany Lahodné a
české klavíristky lotyšského původu Iriny Kondratěnko ve středu 19. října
od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie. Na programu budou skladby
R. Schumanna, W.A. Mozarta, H. Sutermeistera, C. Saint – Saënse a dalších.
VI. V úterý 18. října od 16 hodin Vás zveme na seminář nazvaný
Praxe v památkové péči, který pořádáme spolu s všeobecně
prospěšným sdružením Přemyslovské střední Čechy. Seminář je
určený nejen pro majitele kulturních památek a zástupce
obcí, ale i pro každého zájemce, kterému není jasná pravidla
a organizování památkové péče. Dozvíte se např. jak se
z budovy stává kulturní památka nebo jak o památkově
chráněný objekt pečovat.

Čištění zanesených okapů kostela sv. Gotharda ve Slaném (2009).
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