Program akcí Muzea Mladoboleslavska v květnu 2016
Muzeum Mladoboleslavska – hrad:
Po celý měsíc:
Stálé expozice:
Paměť města – kapitoly z dějin Mladé Boleslavi
Venkov v proměnách času
Muzejní herna Muzeion

Dlouhodobá výstava:
Barokní dílna rodu Jelínků – dřevěné plastiky z proslulé sochařské a řezbářské dílny
z Kosmonos

Výstava:
Historické motocykly (30.4. – 12.6.2016) – motocykly československé výroby z období po
roce 1945 ze sbírek Národního technického muzea a od soukromých sběratelů

Galerie na arkádě:
Úhel pohledu (7.5. – 3.7.2016) – absolventské práce žáků Základní umělecké školy v Mladé
Boleslavi
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 7. května 2016 v 16 hodin

Muzejní herna „Muzeion“:
Mladoboleslavské cukrárny

Pátek 20. května 2016, 19,00 – 24,00 hodin:
Muzejní noc
Noc kurátorů s prezentací a odborným komentářem k významným sbírkovým předmětům,
restaurátorské dílničky, swingová hudba, občerstvení. Dobrovolné vstupné. Podrobnější
informace na www.muzeum-mb.cz a na propagačních materiálech.

Aktuální program pro školy:
Znáš své město? aneb Cesta staletími

Stálé programy pro školy:
Malý muzejník – vzdělávací program pro 5. a 6. třídu základních škol, popř. pro primu a
sekundu osmiletých gymnázií
Muzejní přijímačky – vzdělávací program pro 7. až 9. třídu základních škol, popř. pro tercii
a kvartu osmiletých gymnázií
Objednávky programů na č. tel. 326 325 616. Více na www.muzeum-mb.cz (pro školy)

Letecké muzeum Metoděje Vlacha:
Po celý měsíc:
Stálé expozice:
Historická letadla – originální letouny a historicky věrné repliky z období od počátku
letectví do padesátých let 20. století
Historie letectví – unikátní předměty ze soukromé sbírky, přibližující historii vojenského i
civilního letectví

Pátek 20. května 2016, 19,00 – 24,00 hodin:
Muzejní noc
Letecké ukázky včetně přípravy a údržby historických letadel, swingová hudba, bohaté
občerstvení. Dobrovolné vstupné.

Pondělí 23, května 2016, 19,00 hodin
Justin Echols zpívá jazzové standardy, rhytm&blues, swing a bossa novu
Koncert z cyklu „Hudební večery v Leteckém muzeu“

Muzeum Benátky nad Jizerou – zámek:
Po celý měsíc:
Stálé expozice:
Osobnosti Benátecka
Příroda Benátecka
Pravěká a středověká astronomie
Páni z Dražic
Tycho Brahe a Benátky
Jan z Werthu – generál třicetileté války
Pamětní síně Bedřicha Smetany a rodiny Bendů

Dlouhodobé výstavy:
Merkur – dějiny i současnost slavné stavebnice
Historie zámku a panství Nové Benátky

Výstava:
Benátecký karneval (3.5. – 12.6.2016) – originální kostýmy a fotografie ze slavného
karnevalu v italských Benátkách

Muzeum Podbezdězí – zámek v Bělé pod Bezdězem:
Po celý měsíc:
Dlouhodobé výstavy:
Uber plyn! – modely automobilů („angličáky“)
První světová válka – jak ji prožívali v českých zemích, zejména na Bělsku

Výstavy:
Keramika J. Formánkové (2.5. – 15.5.2016) - výběr z tvorby současné výtvarnice. 2. 5.
vernisáž od 17 hodin

Uvolněná šedesátá (10.5. – 31.10.2016) – ): výstava připomene životní styl, ale také rozvoj
kulturních a společenských aktivit v 60. letech 20. století. 10. 5. vernisáž od 17 hodin.
Castella vidistis (17.5. – 26.6.2016) – české, moravské a světové památky v kresbách
etnografa a sběratele Jana Evangelisty Konopase. 17. 5. vernisáž od 17 hodin.

Vlastivědná společnost Mladoboleslavska:
Sobota 14. května 2016:
Praha Karla IV.
Autobusový zájezd s návštěvou Strahovského kláštera a prohlídkou části Pražského hradu
Odjezd v 8,00 hodin od zastávky MHD „tř. V. Klementa“ (u Bondy Centra)
Přihlášky u pí. Miluše Laurýnové v Muzeum Mladoboleslavska, tel. 326 325 616; e-mail:
miluse.laurynova@muzeum-mb.cz

