Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ
na leden 2012
Výstava
BYLI JSME SKORO U VŠEHO
150 let pěveckého sboru Vlastimil
24. leden – 26. únor 2012
V roce 2012 oslaví pěvecký
sbor Vlastimil kulaté výročí
svého založení. U příležitosti
této události bude připravena
ve spolupráci s tímto spolkem
výstava mapující úctyhodných
150 let jeho působení.
K vidění budou nejen fotky,
plakáty a další písemnosti
vzniklé za celé období
existence Vlastimilu, ale např.
i originál spolkového praporu,
který byl vysvěcen v roce
1863.
Ať se tomu chce věřit, nebo
ne, Vlastimil byl skoro u
všeho, co se v Litomyšli za
poslední století a půl dělo.
Mimo jiné budou připomenuty
také významné osobnosti
spojené se spolkem (Jaromír
Metyš,
Roman
Nejedlý,
František Vogner aj.), účasti na nejrůznějších hudebních festivalech nebo památná představení – např.
nastudování Smetanovy opery Prodaná nevěsta předvedené v roce 1940 ve spolupráci s umělci
z Národního divadla (viz fotografie).

Slavnostní zahájení výstavy spojené
s vystoupením Vlastimilu proběhne
ve středu 25. ledna od 17 hodin.

Výstava
BETLÉMY
do 15. ledna 2012
Výstava představí vánoční betlémy v jejich pozoruhodné různorodosti.
Prezentovány budou betlémy historické ze sbírek několika muzeí i
současné ze soukromého majetku. Materiálem, z něhož jsou vyrobeny, je
nejčastěji dřevo a papír, ale třeba i kukuřičné šustí, těsto, keramika či
korálky. Jesličky se od sebe mohou výrazně lišit svoji velikostí, některé
jsou miniaturní, jiné naopak obrovské. Největší na výstavě bude historický
českotřebovský betlém a současný litomyšlský keramický betlém paní
Ireny Švecové. Každý z těchto betlémů je dlouhý pět metrů.
K prvopočátkům tradice zobrazování narození Ježíše se návštěvníci budou
moci vrátit v jesličkách ve skutečné velikosti, kde s pomocí připravených
kostýmů mohou sami ztvárnit živý betlém.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů –
pobočkou Betlémáři Litomyšlska. Svoji floristickou tvorbu zde bude
prezentovat Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli.

Výstava
ZIMA – ČAS ZÁBAV A VESELIC
do 22. ledna 2012
Malá výstava plakátů litomyšlského tiskaře Josefa Dmycha z první třetiny 20. století nám připomene dobové
zimní zábavy a veselice. Graficky zajímavě pojaté plakáty zvaly na litomyšlské plesy, silvestrovské večírky,
mikulášské zábavy, vepřové hody či šibřinky.

Otvírací doba:

Hlavní budova:
Út - Pá: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
So, Ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Štědrý den: 13.00 – 16.00
1. a 2. svátek vánoční: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Silvestr: zavřeno
Nový rok: 13.00 – 17.00

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)

Tiskový servis:
Regionální muzeum v Litomyšli, tel: 461 615 287, email: info@rml.cz
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující pracovníky:
Výstava BETLÉMY – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Výstava ZIMA – ČAS ZÁBAV A VESELIC – Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz
Výstava BYLI JSME SKORO U VŠEHO – 150 let pěveckého sboru Vlastimil – Mgr. Eva Kolářová, kolarova@rml.cz

Změna programu vyhrazena!

