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Dům Jany a Josefa V.Scheybalových vás zve na noc plnou zábavy, překvapení a poučení pro děti i
dospělé. Letošní Muzejní noc je připravena na sobotu 31.května a to na téma „Dřevo a letokruhy“.
V rámci této noci budete moci navštívit hned několik muzeí a galerií pod Ještědem.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou společně s Domem Jany a Josefa V. Scheybalových,
Severočeským muzeem v Liberci, Oblastní galerií v Liberci a iQLANDIA Liberec připravili na sobotu
31. května druhý ročník společné Muzejní noci pod Ještědem. Ve všech institucích je připraven bohatý
program, a abyste zvládli navštívit všechny zúčastněné instituce, budete moci využít historického
autobusu, který bude mezi Jabloncem a Libercem pendlovat. Všechny instituce zapojené do letošní
muzejní noci pak propojí tvůrčí dílna, kde si návštěvníci vytvoří tyčky a krabičku pro originální hru
TYKÁMO! Jízdní řád a více informací na http://www.jablonec.com.
V Domě Jany a Josefa V.Scheybalových na vás v rámci Muzejní noci čeká například hmatové pexeso
z plodů stromů, maxi pexeso ze skutečných listů, keltský stromový kalendář. Budete moci stavět z
dřevěných dílců nebo si prohlédnout knihy o dřevě. Pro malé i velké návštěvníky je připraveno
hmatové určování plodů stromů a tvorba stolní hry „TYKÁMO. Připravena je také loutková pohádka a
dendrologické přednášky. Cílem přednášky je přiblížit metodu, pomocí které zjišťujeme stáří stromů a
dřevěných prvků užitých v historických konstrukcích. Posluchači se mohou těšit jak na příklady z
regionu tak na praktickou ukázku odběru vzorku. Během akce je možno shlédnout výtvarné práce
žáků a studentů základních a středních škol na téma „Kramářská píseň“, studenti Gymnázia Dr.
Randy v Jablonci vystaví své práce s motivem dřevo a letokruhy.
Akce v Památníku Jany a Josefa V. Scheybalových probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR a statutárního města Jablonec nad Nisou v rámci projektu „Jablonec nad Nisou 2014“.
Program, který připravilo Severočeské muzeum a Oblastní galerie v Liberci, si přečtěte ZDE.
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