
PROGR AM PROSINEC  2017
přednášky, vernisáže a jiné akce

2. 12. / SO / 9.00–17.00 h / Advent v muzeu
VI. ADVENTNÍ TRHY V MUZEU 
Tradiční předvánoční jarmark plný originálních výrobků a inspirací na dárky. 
V nabídce budou hračky, módní doplňky, knihy, šperky, keramika, textilní 
výrobky, přírodní kosmetika, bylinky, bytové doplňky a pro posilnění také teplé 
občerstvení, uzeniny, vánoční pečivo i grog. Vstup volný

2. 12. / SO / 9.00–12.00 a 13.00–16.00 h / Advent v muzeu
VÁNOČNÍ DÍLNA 
Svíčky, stromek, perníčky, to jsou naše dílničky. Hravé tvoření a povídání                                      
o vánočních zvycích. Vstupné 30 Kč

5. 12. / ÚT / 17.00 hod.
SEBASTIAN WEISE - DVĚ DUŠE ŽIJÍ. OBRAZY ZE ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
Vernisáž výstavy fotografických koláží kombinujících obrazy ze Sudet, odkud 
pocházeli autorovi předci, s fotografiemi z jeho současného domova a z cest po 
světě. Vstup volný

6. 12. / ST / 16.00 hod.
VÝSTAVOU „MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ“ S M. RADONĚM
Komentovaná prohlídka výstavy „Minerály Českého středohoří“ s jedním z autorů 
výstavy a znalcem místní geologie Miroslavem Radoňem. Vstupné 50/30 Kč

6. 12. / ST / 18.00 hod.
VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT
Koncert na podporu projektu „Život v kufříku“ se koná pod záštitou starostky 
MO Severní Terasa Mgr. Renaty Zrníkové. Vystoupí žáci ZŠ Mírová, komorní 
studentský sbor Schola Cantorum KVU UJEP, smíšený komorní sbor Confor 
Voxilium a Musical School při DDM Ústí nad Labem. PořádáZŠ Mírová a Nadace 
LA VIDA LOCA. Vstupné dobrovolné

7. 12. / ČT / 17.00 hod.
VÁNOCE ZA KLÍČOVOU DÍRKOU
Vernisáž vánoční výstavy Tvořivé a keramické dílny Domu dětí a mládeže v Ústí 
nad Labem. Vystoupí dětský pěvecký sbor „Ústecké bambiny“. Vstup volný  

9. 12. / SO / 9.00–17.00 hod. / Advent v muzeu
TVOŘIVÉ ÚSTÍ
Umělecký jarmark v muzeu je skvělou příležitostí k nákupu originálních ručně 
vyrobených dárků, které nejsou na běžném trhu. Těšit se na Vás budou šperkaři, 
hrnčíři a další umělci-řemeslníci z Ústí nad Labem a jeho okolí. Vstup volný

13. 12. / ST / 17.00 hod. 
ČEŠTÍ NEKATOLIČTÍ EXULANTI V SASKÉ LUTERÁNSKÉ PIRNĚ 
Osmá přednáška cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“ 
v podání prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. (Ústav českých dějin FF UK Praha) na 
téma života českých nekatolických exulantů mezi lety 1621–1639 ve městě,                        
v němž nově příchozí tvořili téměř třetinu obyvatel. Vstupné 20 Kč 

14. 12. / ČT / 16.00 hod. 
MUZEUM ČTE DĚTEM 
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. 
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma 

17. 12. / NE / 17.00 hod. 
POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Adventní koncert s taneční produkcí. Účinkují: Inna Davidenko (zpěv), 
Vladimír Gončarov (klavírní doprovod, choreografie), děti z Baletního studia 
Severočeského divadla a YMCA, a další. 
Jednotné vstupné v předprodeji v pokladně muzea 100 Kč, na místě 150/100 Kč.

19. 12. / ÚT / 17.00 hod. 
VÝSTAVOU „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“ S ELIŠKOU WIESNEROVOU 
Výstavou přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás 
provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč

výstavy

od 6. 12. 2017 do 4. 3. 2018 
SEBASTIAN WEISE
DVĚ DUŠE ŽIJÍ. OBRAZY ZE ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
Výstava fotografických koláží kombinujících obrazy ze Sudet, odkud pocházeli 
autorovi předci, s fotografiemi z jeho současného domova a z cest po světě.

od 8. 12. do 31. 12. 
VÁNOCE ZA KLÍČOVOU DÍRKOU
Vánoční výstava Tvořivé a keramické dílny Domu dětí a mládeže v Ústí nad 
Labem. 

do 25. 3. 2018 
MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Výstava ukazuje jedinečnou kolekci minerálů z Českého středohoří, kombinující 
předválečné vzorky pocházející z českých muzeí s novodobými nálezy nerostů 
od soukromých sběratelů. K vidění jsou jehlicovité drůzy natrolitu, ukázky 
chabazitu, phillipsitu, thomsonitu, apofylitu, kalcitu, chalcedonu, vzácný zeofylit 
či největší nalezený aragonit a mnohé další. Mineralogické exponáty jsou 
doplněny velkoplošnými makrofotografiemi Petra Fuchse. Výstava představuje 
také specifika této vulkanické oblasti, včetně dědictví Josefa Emanuela Hibsche. 
Zvláštní pozornost je věnována těžbě a zpracování českého granátu. 

do 31. 12. 
ZDENĚK KOŠEK
ŽIVOT V 360°
Retrospektivní výstava představující průřez tvorbou ústeckého malíře Zdeňka 
Koška (od jeho kresebných počátků, přes množství olejomaleb inspirovaných 
životem a počasím až k světově uznávaným meteorologickým obrazcům), který 
svým dílem přesáhl lokální hranice a dostal se až do mezinárodních sbírek art 
brut.

do 31. 12. 
STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ 
Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad 
Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady                            
i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se 
zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje. 

do 31. 12. 
KLAUS HORSTMANN-CZECH
DIALOG S ČASEM 
Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka 
Klause Horstmanna-Czecha. 

od 1. 12. 2017 do 29. 1. 2018 / klubovna
NÁRODNÍ PARKY USA
Karel Plechač  – horolezec, cestovatel, fotograf představuje národní parky USA.

od 5. 12. do 31. 12. / exponát měsíce prosince
LAVORY Z INTERNAČNÍHO TÁBORA NA SKŘIVÁNKU

uuuuuuuuu w w w . m u z e u m u s t i . c z

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00 mimo státní svátky a 31. 12.
KNIHOVNA | otevřeno od úterý do pátku 9.00–17.00 mimo státní svátky

vstupné
základní    |    zlevněné    |    rodinné    |    školní skup.    |    předškolní skup.

              50 Kč          30 Kč          100 Kč           30 Kč                    10 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.

Změna programu je vyhrazena!

kontakt

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3

CZ 40001 Ústí nad Labem

            telefon:        +420 475 210 937
            e-mail:          muzeumusti@muzeumusti.cz 
            web:              www.muzeumusti.cz
            facebook:    www.facebook.com/muzeumusti


