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PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ
Vstupné na výstavy:
základní: 30 Kč
poloviční: 15 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP)
rodinné vstupné: 60 Kč (2 rodiče a 2 a více dětí)

1/ hlavní budova:
Otvírací doba:
Út – Pá: 8-12, 13-16
So - Ne: 9-12, 13-17

STŘEDOVĚK: DOBA VZNEŠENÝCH DAM A UDATNÝCH RYTÍŘŮ
do 17. dubna
Interaktivní výstava nejen pro děti přibližující život ve středověku,
na níž je návštěvníkům umožněno dotýkat se řady předmětů
a zkoumat tak typy materiálů, povrchovou úpravu, váhu
a v neposlední řadě také funkčnost exponátů. Nabízí se
jedinečná možnost vyzkoušet si množství přileb, kroužkovou
košili s kapucí, dívčí a chlapecké gotické oblečení a kompletní
dětské brnění. Osahat si návštěvníci mohou i část vystavených
zbraní. Můžete si sestavit vitráž ze skleněných čtverečků či
vyrobit pečeť z vosku. Pro zájemce jsou připraveny pracovní
listy.
Skupiny a školy prosíme předem objednat v pracovní dny
v časech 9.00, 11.00, 13.00 a 14.30. O víkendu bez omezení.
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo přes email: kmoskova@rml.cz, info@rml.cz.
Výstavu zapůjčilo Městské muzeum a galerie Polička.

VIA BELLI 1866 - VÁLKA PRUSKO-RAKOUSKÁ
19. března až 1. května
V roce 1866 přerostly spory mezi Rakouskem a Pruskem o nadvládu
v Německu ve válku, jejíž rozhodující boje se odehrály na českém území
a vyvrcholily jednou z největších bitev 19. století – bitvou u Sadové (Hradce
Králové). Na výstavě pořádané ve spolupráci s Komitétem pro udržování
památek z války roku 1866 budou představeny obě znepřátelené strany,
průběh jednotlivých střetů a evropské i litomyšlské souvislosti (průtahy vojsk,
vojenská nemocnice, pobyt pruské okupační armády, epidemie cholery).

AŽ JARO ZAŤUKÁ…
Veselé jarní tvoření - Program pro veřejnost
16. dubna
Příroda, zvířata a lidé se po zimě probouzí do nového života. Nejvýznamnější událostí v tomto období jsou
velikonoční svátky se všemi svými zvyky a tradicemi.
Na sobotu 16. dubna jsme si pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost připravili celodenní jarní tvoření.
Součástí dílny bude malé seznámení s velikonočními zvyky a tradicemi, řemeslné a výtvarné aktivity.

A co si můžete tvořit? Jarní a velikonoční dekorace z různých
materiálů, budeme zdobit vyfouklá vajíčka, vytvářet přáníčka
a další jarní drobnosti, které zkrášlí váš domov. Dále
vyzkoušíme drátování kraslic a výrobu drobných dekorativních
předmětů z drátu. Vše pod vedením lektorů z muzea, Petry
Bednářové a drátenice Boženy Hanusové. Tvořit s námi
můžete po celý den od 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin.
Co potřebujete? Kromě dobré nálady a chuti tvořit prosíme
přinést vyfouklé vajíčko s sebou. Barvy, drátky, stužky, barevné
papíry a všechny potřebné pomůcky budou připraveny v dílně
muzea. Činnost bude aktuálně přizpůsobena věku malých
návštěvníků. Těšíme se na společné setkání a jarní naladění.

DROBNÉ TISKY FRANTIŠKA MÜLLERA
22. dubna až 22. května
Litomyšlský rodák a hlavní architekt města Kladna má na svém kontě stovky nejrůznějších výtvarných
projevů, prostřednictvím nichž komentuje aktuální události i obecné životní otázky. Používá nejrůznější
grafické techniky od suché jehly až k linorytům. Věnuje se též velkoformátové malbě a kresbě, které jsou
výrazně inspirované popartem. Popartové inspirace jsou patrné i v jeho grafikách, v nichž prolínají s domácí
tradicí (Váchal, Kobliha atd.).

2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba:
březen: zavřeno
duben: pouze So, Ne 9-12, 13-17
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287, 737 823 389
nebo info@rml.cz

Tiskový servis:
Regionální muzeum v Litomyšli, Tel: 461 615 287, e-mail: info@rml.cz
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující
pracovníky:
Výstava STŘEDOVĚK: DOBA VZNEŠENÝCH DAM A UDATNÝCH RYTÍŘŮ - Mgr. Eva Kolářová, kolarova@rml.cz,

doprovodný program Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Výstava VIA BELLI 1866 - VÁLKA PRUSKO-RAKOUSKÁ - Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz
Výstava DROBNÉ TISKY FRANTIŠKA MÜLLERA - PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz
Program pro veřejnost - AŽ JARO ZAŤUKÁ... - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Změna programu vyhrazena!

