Zpravodaj č. 9/ 2011
Vážení přátelé slánského muzea,
s blížícím se podzimem se muzejní kalendář zaplňuje zajímavými akcemi. Hned 10. září nás
čeká jedna z klíčových událostí celého roku – Den památek, kdy bude mj. muzeum bezplatně
otevřeno veřejnosti. Následovat bude setkání věnované včelařství a zahájení sezóny Klubu
přátel hudby. Pro podzimní období chystáme i atraktivní soutěž pro Vaše ratolesti.

I. U příležitosti „celounijních“ Dnů evropské kultury
2011, které se letos nesou v duchu leitmotivu
„Památky – tvůrci panoramatu našich měst a
městeček“ se ve Slaném v sobotu 10. září koná také již
tradiční Den památek. Jak téma napovídá, pozornost
bude soustředěna převážně na výrazné stavební
památky, které spoluutvářejí či spoluutvářely
panorama našeho města a jeho blízkého okolí.
Podrobný program dne památek si přečtěte v příloze
na samostatném listu.
Více na http://www.shscms.cz/ehd/cz/
a http://pamatky.slany.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=60

II. Pokud jste se ještě nestihli podívat, přijměte
nyní pozvání na celkem čtyři výstavy probíhající
v hlavní budově muzea a v Cífkově statku čp.1
v Třebízi. Do 18. září můžete v galerii muzea
navštívit národopisnou výstavu „Příběh slámy“,
o patro níže (až do konce roku) zásadní expozici
o zaniklé Pražské bráně. V Třebízi si nenechte
uniknout výtvarnou výstavu „Slánská krajina –
Jiří Corvin“ a expozici věnovanou včelařství.
Obě výstavy potrvají do konce října.
III. V úterý 13. září od 17 hodin Vás zveme do malé galerie muzea na povídání o dnes již
málo viděném oboru lidské činnosti – včelařství. Na
semináři Včely a lidé pořádaném ve spolupráci
s všeobecně prospěšným sdružením Přemyslovské střední
Čechy se dozvíte řadu zajímavých informací o životě včel,
jejich vztahu ke člověku i třeba o tom, jak si vybrat kvalitní
med. Přednáší dr. Martin Semerád z Akademie sociálního
umění Tabor.
Více na http://www.akademietabor.cz/ a http://www.vcelarstvi.cz/
IV. Ve středu 21. září v 19 hodin zahajuje sezónu
2011-2012 muzeu spřízněný Klub přátel hudby. Na
slavnostním úvodním koncertu v Kapli Zasnoubení
Panny Marie vystoupí známý Komorní orchestr
Dvořákova kraje pod vedením dirigenta Václava
Mazáčka. Vedle Dvořákových skladeb se můžete
těšit na kompozice Antonia Vivaldiho, Henryho
Purcella, Georga Friedricha Händela a dalších.
Více na http://www.kralupy.cz/kodk/
V. V úterý 4. října od 9:30 hodin proběhne v Městském centru Grand Slaný další ročník
konference Slánské rozhovory. Letos se pořadatelé v čele s PhDr. Vladimírem Přibylem
z odboru kultury MěÚ Slaný zaměřili na vybraná témata ruské kultury. S časovým odstupem
a bez zatížení minulých dob se můžeme podívat na otázky pravoslaví a umění ikony, ruskou
emigraci v Čechách po r.1917, odkaz Slovanské knihovny a ruskou filozofii a myšlení vůbec. U
příležitosti Slánských rozhovorů bude v galerii muzea zahájena výstava věnovaná právě
ikonám. Podrobnější informace ke konferenci naleznete samostatně v příloze.
Více mj. na: http://pamatky.slany.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=60

VI. Na závěr jsme si nechali
nejmenší, která je vlastně
k výstavě
Pražská
brána.
budou moci Vaše děti či
svou vlastní Pražskou bránu!
zednické dovednosti – bude se
Více informací o soutěži o

připravovanou kreativní soutěž pro
doprovodným
programem
V průběhu měsíce října si totiž
vnoučata přijít vyzkoušet postavit
Nebudou vyžadovány kamenické a
stavět z kostek stavebnice Lego!
stavebnice Lego přineseme příště.
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