Program Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem na
prosinec 2019
Otevírací doba o vánočních svátcích:
23. 12. – 13:00 – 17:00
24. 12. – ZAVŘENO
25. 12. – 13:00 – 17:00
26. 12 – 13:00 – 17:00
27. 12. – 9:00 – 12:00/ 13:00 – 16:00
28. 12. – 29. 12. – 13:00 – 17:00
30. 12. – 13:00 – 17:00
31. 12. 2019 - 1. 1. 2020 - ZAVŘENO
VÁNOČNÍ DÍLNA
středa, čtvrtek 4. a 5. 12. 2019
Přednáškový sál ve Špýcharu
Po roce, jsou tu opět Vánoce! Přijďte načerpat vánoční atmosféru a inspiraci pro sváteční
dny. Stejně jako v minulých letech, budete mít možnost získat originální vánoční ozdobu
podle svého přání. Dále bude probíhat ukázka malování vánočních ozdob, pod vedením
lektorek si budete moci vyrobit originální vánoční dekorace a připraven bude i prodej
vánočních ozdob.
Otevírací doba po oba dva dny:
8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

NOVÁ EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
v budově SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera čp. 132
Otevírací doba:
út – pá 9 – 12/13-16
so, ne 13 - 17
Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřené expozice věnované textilnímu tisku. Část
textilních sbírek, která byla donedávna umístěna v České Skalici, se vrátila zpět do Dvora
Králové. A tak se naši návštěvníci budou moci seznámit s unikátními textilními stroji, s umem
a nápaditostí textilních návrhářů, tiskařů a dalších profesí, jejichž výrobky nás denně
obklopují.
Vstupné:

dospělí 50,- Kč
snížené vstupné 25,- Kč

VÝSTAVA: RETROHRÁTKY
1. 12. 2019 – 30. 1. 2020
Výstavní sál na ve Špýcharu
Vystavené hry a hračky si návštěvníci jistě budou pamatovat z dětství. Zajímavostí však je, že
téměř všechny tyto hračky se stále vyrábějí, jen z nových materiálů a pomocí modernějších
technologií. Návštěvníky tak čeká mnoho informací z historie a výstava starých her a hraček v
původním designu. Jako doprovodný program výstavy Retrohrátky se pro děti chystají hravé
koutky, kde si budou moci s některými hračkami pohrát. Nebudou chybět céčka, kovový
traktůrek a beruška nebo stavebnice Merkur.
Kdo by si také nepamatoval oranžovou Tatru 148 nebo rodinou hru Dostihy a sázky. Tyto
vzpomínky nám oživí společnosti DINO. Legendární plastový náklaďák, ve kterém se děti rády
vozí, měli dříve na písku snad všichni. Stejně tak jako téměř kultovní rodinou hru Dostihy a sázky.
Autorem je Ladislav Mareš, kterou hru vymyslel už před více než třiceti lety. Popularitu mu tehdy
zajistilo Rudé právo, které hru odsoudilo s poukazem na kapitalistické praktiky. Účinek to však
mělo přesně opačný, prodej šel tehdy strmě nahoru. Inspirací mu byla hra Monopoly.
Hernu doplní ukázka z výstavy Fenomén Igráček, kterou na akci zapůjčí společnost EFKO.

Vstupné:

dospělí 40,- Kč
snížené vstupné 20,- Kč

VÝSTAVA: SAMETOVÁ REVOLUCE – 30 LET SVOBODY
15. 11. – 8. 12. 2019
Výstavní sál na Staré radnici
Otevírací doba:
út – pá 9 – 12 / 13 – 16
so, ne 13 - 16
Výstava ke 30. výročí pádu komunismu v Československu, k vidění budou dobové fotografie a
dokumenty.
Vstupné:
Plné 30 Kč
Snížené 15 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: PŘÍBĚH O NAROZENÍ JEŽÍŠKA
pátek 20. 12. 2019 od 17:00
přednáškový sál ve Špýcharu
Ochotnický Spolek Žofie ve spolupráci s Půjčovnou kostýmu Dvůr Králové nad Labem vás zve
na biblický příběh o narození Ježíška. K Vánocům patří a my Vás tímto chceme srdečně
pozvat na první divadelní představení ochotnického spolku Žofie v podání především
dětských herců. Přijďte se podívat, jak se Ježíšek narodil a proč je to tak významné.
Vstupné dobrovolné

