PROGRAM ČERVEN 2019
přednášky, vernisáže a jiné akce

6. 6. / ČT / 17.00 hod.
VERNISÁŽ A KONCERT ZUŠ EVY RANDOVÉ

Zahájení výstavy žáků výtvarného oboru a od 18.00 hod. komorní koncert hudebníků
ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem. Vstup volný

11. 6. / ÚT / 18.00 hod.
SBOROVÝ MARATON IV.

Na čtvrtém ročníku Sborového maratonu vystoupí: Dětský pěvecký sbor Randál
ZUŠ Evy Randové, ženské sbory Luscinia a Velvarský pěvecký spolek a smíšené sbory
Panoptikum a Romance. Vstupné dobrovolné

12. 6. / ST / 17.00 hod.
SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ VI.
Obrana Prahy za švédského vpádu roku 1648. K historii, důsledkům a způsobům
zobrazování jednoho z posledních vojenských střetů třicetileté války, kdy obyvatelé
Starého a Nového Města pražského od července do listopadu statečně odolávali útokům
švédských vojsk. Přednášku inspirovalo vyobrazení boje o Karlův most ze Schichtovy
epopeje. Přednášející: Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (Katedra PVHAS FF UK Praha).
Vstupné 20 Kč

14. 6. / PÁ / 18.00 hod.
TANEC V SRDCI III.

Třetí ročník úspěšného tanečního festivalu mnoha stylů reprezentující taneční scénu
v Ústí nad Labem a to nejen výrazné a velké taneční skupiny, ale i malé a jednotlivce,
kteří mají tanec v srdci. Do akce jsou zapojeni děti i dospělí, od baletu, stepu, latinských
tanců, orientálních tanců, street dance i různých stylů fusion. Vstupné 50 Kč

18. 6. / ÚT / 18.00 hod.
VELKÁ OPERETA NA MALÉM JEVIŠTI III.

Další pokračování oblíbené procházky slavnými melodiemi v hudebně-dramatickém
ztvárnění sólistů a hostů pěveckého spolku BEL CANTO. Vstupné 50 Kč

20. 6. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

výstavy

od 7. 6. do 23. 6.
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU

Přehlídka tvůrčích počinů žáků Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem
prezentuje každoročně spektrum prací v podobě různorodých výtvarných technik
a médií. Letošní ročník představuje jak solitérní práce, tak výtvarné řady a cykly vycházející
ze široké škály námětů. Zastoupena jsou již tradiční témata: portrét, zvířecí svět a příroda
i experimentální tvorba a práce inspirované výtvarným uměním od pravěku po současnost.

od 26. 6. do 8. 9.
ZDENĚK LYČKA – LABE, DUNAJ, ODRA

Putovní výstava fotografií vznikla z trilogie vodáckých cestopisů. Zdeněk Lyčka si splutím
tří řek splnil cíl doplout na mořském kajaku z bývalého Československa do tří okolních
moří – Severního, Černého a Baltského. Každá řeka má svá specifika a své jedinečné
kouzlo, pro které stojí za to překonat desítky peřejí, zdymadel, přehrad a plavebních
komor, často v nesnesitelné výhni nebo naopak v průtrži mračen, silném protivětru
a vysokých vlnách od projíždějících parníků a nákladních kontejnerů, vydržet nálety
milionů komárů a poznat lidi, kteří kolem žijí.

do 7. 7.
SCHICHTOVA EPOPEJ

Dvě desítky velkoplošných pláten se zlomovými okamžiky české státnosti nechali k
desátému výročí vzniku Československa namalovat němečtí továrníci z Ústí nad Labem
Georg a Heinrich Schichtovi. Kopie pak darovali všem školám v republice. Některé
z motivů dodnes platí za ikonické obrazy našich dějin, aniž by přetrvalo povědomí
o jejich původu. Totálně zapomenutá a zčásti ztracená Schichtova epopej se dočkala
znovuobjevení ke stému jubileu republiky. Projekt byl realizován s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR.

do 7. 7.
„ŠICHTOVKA“ DNES

Výstava fotografií doplňující výstavu Schichtova epopej muzejního fotografa
Jiřího Preclíka z areálu Schichtových závodů v průběhu let 2011–2018.

do 14. 7.
ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ!

Putovní výstava zabývající se soužitím Němců a Čechů v severních Čechách v letech 1918–1945.

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog.
Vstupné děti 20 Kč, doprovod zdarma

20. 6. / ČT / 9.00–17.00 hod.
1. KULTURNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2019

Tématem první konference je role kulturních institucí ve vzdělání. Záštitu nad akcí převzal
místopředseda Senátu ČR Jiří Růžička, hejtman ÚK Oldřich Bubeníček, Ministerstvo
školství ČR a Ministerstvo kultury ČR. Akce se koná k 100. výročí Knihovního zákona
za finanční podpory Ústeckého kraje. Vstup volný po předchozí registraci

23. 6. / NE / 14.00 hod.
DUO „MALÍŘI“

Richard a Vojtěch Šulkovi zahrají a zazpívají egerlandské lidové písně a přednesou texty
psané v egerlandském nářečí. Smysl textů bude překládán do češtiny. Vstup volný

25. 6. / ÚT / 17.00 hod.
NA KAJAKU Z PRAHY DO SEVERNÍHO MOŘE

881 kilometrů plavby na mořském kajaku po stopách lachtana Gastona, královny
Dagmar a mnoha dalších. Zahájení výstavy fotografií a přednáška cestovatele
a překladatele Zdeňka Lyčky. Vstup volný
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do 11. 8.
TRPASLÍCI

Výstava o historii trpaslíků od pravěku přes starověk a středověk až do současnosti.
Zvláště je prezentován jejich výskyt na hradech Střekov a Blansko nebo v Mariánské
skále v Ústí nad Labem.

do 8. 9.
HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA

Sběratel Miloš Štěpán ve spolupráci s muzeem představí více než 200 projektorů a kamer
různých filmových formátů a velikostí. K vidění bude i první kočovný kinematograf
zn. Pathé Frères Paris Ústečana Josefa Hasenkopfa.

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

od 7. 6. do 23. 6. / klubovna
BARBORA KRÁLOVÁ – JÁ – MOJE – NAŠE

Žákyně druhého stupně výtvarného oboru ZUŠ Evy Randové představuje cyklus grafik
na téma „intimita“. Jde o část projektu vystaveného ve Zlíně na 16. celostátní přehlídce
výtvarných prací dětí a mládeže „ Sdílená imaginace“.

od 4. 6. do 30. 6. / exponát měsíce
JAROSLAV ŠETELÍK: POHLED NA STŘEKOV SE SCHICHTOVÝMI ZÁVODY
Akvarel z roku 1928 pro Georga Schichta věnovaný jeho potomky letos muzeu.

otevírací doba

kontakt

MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00 h
KNIHOVNA | otevřeno od úterý do pátku 9.00–17.00 h

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
CZ 40001 Ústí nad Labem

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!

		
		
		
		

telefon:
e-mail:
web:
facebook:

+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz
www.muzeumusti.cz
www.facebook.com/muzeumusti

