Vytvoř si odlitek medaile
20.1.2018

Pokud jste nikdy nedostali mediali, je prostor vyrobit si vlastní
17.1.2018

genusplus.cz str. 0 Tipy a pozvánky
TZ Cestovní ruch

Pokud jste ještě nikdy nedostali žádnou medaili, máte tuto sobotu (20. ledna) jedinečnou šanci vytvořit
si svou vlastní. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo od 9 do 17 hodin tvůrčí
dílnu k probíhající výstavě Druhá strana mince.
„Výstava Druhá strana mince bude pro návštěvníky v tento den zdarma – mohou se v ní inspirovat a
pak svou fantazii projevit na dílně v muzejním ateliéru“, zve na akci Jaroslava Novotná z
jabloneckého muzea.
Od 10 hodin a ve 14.30 hodin jsou navíc připraveny komentované prohlídky výstavou s jejími kurátory
Petrem Čížkem a Zdeňkem Štaflem.
URL| http://www.genusplus.cz/tipy-a-pozvanky/pokud-jste-nikdy-nedostali-mediali-je-prostor-vyrobit-sivlastni

Vytvoř si odlitek medaile
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Jablonec n. N. – Pokud jste ještě nikdy nedostali žádnou medaili, máte tuto sobotu jedinečnou šanci
vytvořit si svou vlastní. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo od 9 do 17 hodin
tvůrčí dílnu s názvem Vytvoř si odlitek medaile k probíhající výstavě Druhá strana mince.
„Výstava Druhá strana mince bude pro návštěvníky v tento den zdarma – mohou se v ní
inspirovat a pak svou fantazii projevit na dílně v muzejním ateliéru,“ zve na akci Jaroslava Novotná z
jabloneckého muzea. A to není jediný zajímavost
Od 10 hodin a ve 14.30 hodin jsou navíc připraveny komentované prohlídky výstavou s jejími
kurátory Petrem Čížkem a Zdeňkem Štaflem.
Foto popis|
Region| Severní Čechy

Vytvoř si odlitek medaile, vyzývá jablonecké muzeum skla a
bižuterie
19.1.2018
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Jablonec nad Nisou - Zájemci mohou zítra přijít na tvůrčí dílnu v rámci výstavy Druhá strana mince.
"Pokud jste ještě nikdy nedostali žádnou medaili, máte tuto sobotu jedinečnou šanci vytvořit si svou
vlastní. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo od 9 do 17 hodin tvůrčí dílnu s
názvem Vytvoř si odlitek medaile k probíhající výstavě Druhá strana mince.
„Výstava Druhá strana mince bude pro návštěvníky v tento den zdarma mohou se v ní inspirovat a pak
svou fantazii projevit na dílně v muzejním ateliéru,“ zve na akci Jaroslava Novotná z jabloneckého
muzea. A to není jediný zajímavost
Od 10 hodin a ve 14.30 hodin jsou navíc připraveny komentované prohlídky výstavou s jejími kurátory
Petrem Čížkem a Zdeňkem Štaflem. "
URL| https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/vytvor-si-odlitek-medaile-vyzyva-jablonecke-muzeumskla-a-bizuterie-20180119.html
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