noc KOSTELŮ A MUZEÍ VE SVITAVÁCH
LETOS POPRVÉ SPOLEČNĚ !!!

pátek 9. června 2017  15:00 – 23:00

Stalo se již zvykem, že na přelomu května a června se i Svitavy připojují k Fenoménu muzejních nocí a nocí kostelů, které patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví atraktivním způsobem. Muzea a kostely nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek také řadu doprovodných kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. 

Letos poprvé jsme se rozhodli ve Svitavách obě akce propojit a tak věřím, že si z opravdu bohaté odpolední, večerní a noční kulturní nabídky vyberete a že se vypravíte na putování po městě historie a tajemna. 

Akci pořádají Městské muzeum a galerie, Český esperantský svaz, DOcela MAlé divadlo Radky Obloukové, Agentura Boží mlýny, Domov na rozcestí Svitavy, Čajovna Krásná chvíle, farnosti/sbory Apoštolské církve, Českobratrské církve evangelické, Pravoslavné církve a Římskokatolické církve
Aktuální program a podrobnosti k jednotlivým programům na webech www.muzeum.svitavy.cz a www.nockostelu.cz 


Muzejní noc

15:00      Městské muzeum a galerie
MALOVÁNÍ PRO VENKOVKU 
Obrazy pro Galerii Venkovka v uličce Pod Věží budou letos vznikat na různých místech budovy a zahrady muzea, neboli Budigovy vily.

15:30      Ottendorferův dům – Muzeum esperanta
Zapomenutý génius 
Přednáška Petra Chrdleho o F.V. Lorencovi a představení nové knihy prof. Novobilského „F.V.Lorenc – Svědectví o životě a díle neobyčejného člověka“

16:30      Ottendorferův dům – Muzeum esperanta
ČLOVĚK PROTI BABYLONU
Vernisáž nové výstavy pořádané mj. (ale nejen) u příležitosti 100. výročí úmrtí iniciátora esperanta dr. Zamenhofa.

17:00     Městské muzeum a galerie
TAJEMNÉ PŘÍBĚHY PAVLA ČECHA
Vernisáž výstavy malíře, ilustrátora a autora knih pro děti. Pavel Čech vytváří zvláštní kouzelný svět, v němž se skutečnost mísí se sny a zážitky z dětských her.

18:00     Městské muzeum a galerie
PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ
Vernisáž poučné a hravé výstavy o historii a hlavně současnosti originální karetní hry, zaměřené na paměť a soustředění.   


18:30      Ottendorferův dům – Muzeum esperanta
12. Mezinárodní setkání v Nepálu
 Přednáška s promítáním cestovatele Jána Vajse ze Slovenska. 

19:00 – 22:00   Muzejní dílny
KREATIVNÍ DÍLNY
Kreslení komiksů s Pavlem Čechem
Výroba pexes z různých materiálů  

19:00   Muzejní zahrada  
ČERVÁNEK  
Pestrý kaleidoskop písní v podání pěveckého sboru Červánek, který v letošním roce slaví 20.výročí svého vzniku. 

20:00  a 22:00   Ottendorferův dům
Tajuplný Ottendorferův dům                              
Noční program v podání DOcela MAlého divadla Radky Obloukové a Klubu esperanta

Od 17:00 do 23:00 hodin budou zdarma zpřístupněny nové výstavy i stálé expozice muzea, čajovna Krásná chvíle zve milovníky dobrých čajů, občerstvit se můžete na muzejní zahradě v kavárně Café Rozcestí, kde vás budou obsluhovat klienti Domova na rozcestí.



Noc kostelů 

18:00 – 22:00     Kostel Navštívení Panny Marie
18.00 mše svatá
19.00 RAKOS – vystoupení sboru 
19.30 Šťastný princ – Dramatická školička dle knihy O. Wildeho
20.00 Varhanní minikoncert
Možnost vyhlídky z věže kostela, seznámení s událostmi ve Fatimě
	
18:00 – 21:00     Kostel sv. Josefa
19.00 Varhanní minikoncert
19.30 Gregoriánský chorál

18:00 – 21:00     Kostel sv. Jiljí
21.00 Varhanní koncert, se zpěvem
Možnost tiché prohlídky kostela, možnost rozjímání a meditace

18:00 – 20:30     Kaple sv. Anny
Možnost prohlídky kaple

18:00 – 20:30     Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
Možnost prohlídky kaple


18:00 – 22:00     Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Hradec nad Svitavou
Prohlídka kostela a nedaleké fary.
Možnost modlitby novény k bl. Engelmarovi
Na faře výstava kněžských ornátů a fotografií kněží, kteří v Hradci působili.
V Hájkově kuchyni (fara) možnost občerstvení.

18:00 – 23:00     Sborový dům Českobratrské církve evangelické
18.00 Dílna pro děti
20.00 Rytmické bohoslužby pro malé i velké
22.00 Večerní ztišení se zpěvy z Taizé
V průběhu večera představení myšlenky Fair Trade, pozvání ke kávě a čaji se členy sboru,
výstava o pobělohorských exulantech, Martin Luther – a co my s ním?

18:00 – 20:00     Kaple sv.Jiří
Možnost prohlídky kaple

18:00 – 23:00     Křesťanské centrum
Hledání biblických veršů








