Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016
Muzeum Mladoboleslavska – hrad:
Po celý měsíc:
Stálé expozice:
Paměť města – kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století
Venkov v proměnách času
Muzejní herna Muzeion

Dlouhodobá výstava:
Rodinná dílna Jelínků z Kosmonos – práce přední barokní řezbářské a sochařské dílny

Výstavy:
Do 25.9.2016:
Čína – výtvarné umění a umělecké řemeslo Dálného Východu ze sbírek Národní galerie,
Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze a Severočeského muzea
v Liberci

Galerie na arkádě:
Do 4.9.2016:
Příběh bourání II – náměstí Míru – fotografie ze sbírek muzea přibližují zásadní změny v
části historického jádra Mladé Boleslavi na přelomu 60. a 70. let 20. století

Od 6.9.2016 (do 2.10.2016):
Radouč známá i neznámá – dějiny i současnost chráněné krajinné lokality Radouč na
fotografiích, mapách a dalších dokumentech, ale také prostřednictvím trojrozměrných
exponátů; připraveno ve spolupráci se ZO ČSOP Klenice

Muzejní herna „Muzeion“:
Po celý měsíc:
S batohem po Číně – fotografická výstava
Hedvábná stezka – a další deskové, karetní i jiné hry z celého světa

Sobota, 10. září 2017, 9,00 -17,00 hodin:
Staročeský jarmark
Tradiční akce s prodejem zboží lidové výroby na nádvoří hradu, pohádkovým jarmarkem na
hradní baště a bohatým kulturním programem na venkovní scéně. V ceně vstupného je také
návštěva všech výstavních prostor muzea. Přesnější informace na www.muzeum-mb.cz a na
plakátech.

Sobota 24.září 2016, 13,00, nádvoří hradu, hradní bašta, hradní sklepení:
Šermířský turnaj
Klání středověkých šermířů, lukostřelba (i pro návštěvníky), katovna
Vystoupí skupina SHS Lvi ze Staré se svými hosty

Letecké muzeum Metoděje Vlacha:
Po celý měsíc:
Stálé expozice:
Historie letectví – unikátní předměty z dějin letectví z období od 1. do 2. světové války
Historická letadla – originály a historicky věrné repliky letadel z období od počátků letectví
do 50. let 20. století; doplněno leteckými trenažery, modely letadel, audiovizuálními prvky a
dalšími atrakcemi

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 hudebnické rodiny Bendů a Bedřicha Smetany

Dlouhodobé výstavy:
Dějiny zámku a panství Nové Benátky
Merkur – historie a současnost slavné stavebnice

Výstava (do 25.9.2016):
Modra – výstava o minulosti, současnosti a lidech ze slovenského partnerského města
Benátek nad Jizerou

Muzeum Podbezdězí – zámek Bělá pod Bezdězem:
Po celý měsíc:
Dlouhodobé výstavy:
Uber plyn! – automobilové modely, tzv. angličáky, ze soukromé sbírky; doplněno
historickými motocykly československé výroby
První světová válka – občané Bělska na frontě i v zázemí v letech 1914-1918
Uvolněná šedesátá – životní styl a móda šedesátých let 20. století

Výstavy:
U cesty stojí kříž…. (do 4.9.2016) – fotografie přibližující drobné sakrální památky na
Bělsku
Myslivost (6.9. – 31.10.2016) – výstava o myslivosti jako životním stylu

Zámecká kaple sv. Josefa:
Není tu náboženská poušť (do 31.10.2016) – významné osobnosti církevního života na
Bělsku

Barokní fara v Dolní Krupé
Úterý 28. září 2016 – neděle 3. října 2016:
Drobné sakrální památky Bělska
První dlouhodobější zpřístupnění interiéru průběžně rekonstruovaného objektu roubené
barokní fary s prezentací výstavy fotografií a modelů Božích muk a křížků z okolí Bělé pod
Bezdězem. Podrobnější informace na www.muzeum-mb.cz.

Vlastivědná společnost Mladoboleslavska
Sobota 17. září 2016
Lobeč a Mšeno
Exkurze vlakem s návštěvou historického pivovaru a Muzea Eduarda Štorcha v Lobči a
Městského muzea ve Mšeně
Odjezd ze stanice Mladá Boleslav, hlavní nádraží: 8,28 (sraz v 8,15)
Návrat na stanici Mladá Boleslav, hlavní nádraží: 17,30
Přihlášky u pí. Miluše Laurýnové v Muzeu Mladoboleslavska, tel. 326 325 616; e-mail:
miluse.laurynova@muzeum-mb.cz.

