Program pro seniory k výstavě Dva v jednom
19.3.2019
3.5. Muze um s enio rům přip om ene s kleně né vz pom ínky na mládí

Muzeum seniorům připomene skleněné vzpomínky na mládí
WEB, Datum: 13.03.2019, Zdroj: tydenvlk.cz, +8, Návštěvnost: 5 837
Obsahové duplicity: 13.03.2019 - genusplus.cz - N1 URL, genusplus.cz - N1 URL, kraj-lbc.cz - N1 URL, kraj-lbc.cz - N1
URL, kraj-lbc.cz - N1 URL, mkcr.cz - N1 URL, mkcr.cz - N1 URL, mkcr.cz - N1 URL

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pořádá pro aktivní seniory v úterý 19. března na
komentovanou prohlídku výstavy Dva v jednom – Design českého a slovenského skla 1918-2018 s
kurátorem výstavy Petrem Novým. Následovat bude tematická tvůrčí dílna, ve které si vyzkouší malbu
na sklo dle vlastní fantazie.
Při přípravě výstavy DVA V JEDNOM spojilo jablonecké muzeum své síly s Uměleckoprůmyslovým
museem v Praze a Slovenským sklářským muzeem v Lednických Rovních. „ Ke stoletému výročí
Československé republiky tak vznikla unikátní výstava představující průřez českého a slovenského
nápojového skla, kde nechybí jak nadčasové bestsellery, tak designové experimenty a sběratelské
exkluzivity, “ přibližuje téma Petr Nový.
Mnozí návštěvníci z řad seniorů jistě poznají nápojové sklo, které oni sami měli nebo ještě mají doma.
„Nyní mají možnost navštívit program, kde nejprve vyslechnou poutavý příběh českého a slovenského
skla a posléze mohou v ateliéru muzea zapojit fantazii a odpočinout si při zdobení vlastní sklenice,“
vysvětluje shrnuje muzejní edukátorka Milena Zachařová.
Akce se koná v úterý 19. března od 10 hodin a je určena výhradně pro seniory. Vstupné je 30,- Kč na
osobu. Vzhledem k velkému zájmu je potřeba se na program předem objednat.
Výstavu DVA V JEDNOM lze ale v jabloneckém muzeu navštívit až do 14. dubna.
https://www.archiv.genus.cz/informacni-servis/tipy-a-pozvanky/muzeum-seniorum-pripomenesklenene-vzpominky-na-mladi

3.16. Jablo neck é mu zeu m se otev ře se nior ům

Jablonecké muzeum se otevře seniorům
WEB, Datum: 14.03.2019, Zdroj: mistnikultura.cz +13, Návštěvnost: 31 511
Obsahové duplicity: 14.03.2019 - ceskenovinky1.eu - N1 URL, ceskenovinky1.eu - N1 URL, ceskenovinky1.eu - N1 URL,
13.03.2019 - genusplus.cz - N1 URL, genusplus.cz - N1 URL, tydenvlk.cz - N1 URL, tydenvlk.cz - N1 URL, kraj-lbc.cz - N1
URL, kraj-lbc.cz - N1 URL, kraj-lbc.cz - N1 URL, mkcr.cz - N1 URL, mkcr.cz - N1 URL, mkcr.cz - N1 URL

JABLONEC NAD NISOU: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zve všechny aktivní seniory v
úterý 19. března na komentovanou prohlídku výstavy DVA V JEDNOM – Design českého a
slovenského skla 1918-2018 s kurátorem výstavy Petrem Novým. Následovat bude tematická tvůrčí
dílna, ve které si vyzkouší malbu na sklo dle vlastní fantazie.
od 19.03.2019 do 14.04.2019
Autor článku: luk
Při přípravě výstavy DVA V JEDNOM spojilo jablonecké muzeum své síly s Uměleckoprůmyslovým
museem v Praze a Slovenským sklářským muzeem v Lednických Rovních. „ Ke stoletému výročí
Československé republiky tak vznikla unikátní výstava představující průřez českého a slovenského
nápojového skla, kde nechybí jak nadčasové bestsellery, tak designové experimenty a sběratelské
exkluzivity, “ přibližuje téma Petr Nový.
Mnozí návštěvníci z řad seniorů jistě poznají nápojové sklo, které oni sami měli nebo ještě mají doma.
„Nyní mají možnost navštívit program, kde nejprve vyslechnou poutavý příběh českého a slovenského
skla a posléze mohou v ateliéru muzea zapojit fantazii a odpočinout si při zdobení vlastní sklenice,“
vysvětluje shrnuje muzejní edukátorka Milena Zachařová.
Akce se koná v úterý 19. března od 10 hodin a je určena výhradně pro seniory. Vstupné je 30 Kč na
osobu.
Vzhledem k velkému zájmu je potřeba se na program předem objednat.
Výstavu DVA V JEDNOM lze ale v jabloneckém muzeu navštívit až do 14. dubna.

http://mistnikultura.cz/jablonecke-muzeum-se-otevre-seniorum

3.25. Jablo neck é mu zeu m se otev ře se nior ům

Jablonecké muzeum se otevře seniorům
WEB, Datum: 16.03.2019, Zdroj: nasejablonecko.cz +15, Návštěvnost: 61 724
Obsahové duplicity: 14.03.2019 - ceskenovinky1.eu - N1 URL, ceskenovinky1.eu - N1 URL, ceskenovinky1.eu - N1 URL,
mistnikultura.cz - N1 URL, mistnikultura.cz - N1 URL, 13.03.2019 - genusplus.cz - N1 URL, genusplus.cz - N1 URL, krajlbc.cz - N1 URL, kraj-lbc.cz - N1 URL, mkcr.cz - N1 URL, mkcr.cz - N1 URL, mkcr.cz - N1 URL, tydenvlk.cz - N1 URL,
tydenvlk.cz - N1 URL, kraj-lbc.cz - N1 URL

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zve všechny aktivní seniory v úterý 19. března na
komentovanou prohlídku výstavy Dva v jednom - Design českého a slovenského skla 1918-2018 s
kurátorem výstavy Petrem Novým. Následovat bude tematická tvůrčí dílna, ve které si vyzkouší malbu
na sklo dle vlastní fantazie.
Při přípravě výstavy Dva v jednom spojilo jablonecké muzeum své síly s Uměleckoprůmyslovým
museem v Praze a Slovenským sklářským muzeem v Lednických Rovních. „Ke stoletému výročí
Československé republiky tak vznikla unikátní výstava představující průřez českého a slovenského
nápojového skla, kde nechybí jak nadčasové bestsellery, tak designové experimenty a sběratelské
exkluzivity,"přiblížil téma Petr Nový.
Mnozí návštěvníci z řad seniorů jistě poznají nápojové sklo, které oni sami měli nebo ještě mají doma.
„Nyní mají možnost navštívit program, kde nejprve vyslechnou poutavý příběh českého a slovenského
skla a posléze mohou v ateliéru muzea zapojit fantazii a odpočinout si při zdobení vlastní
sklenice,"vysvětlila muzejní edukátorka Milena Zachařová.
Akce se koná v úterý 19. března od 10 hodin a je určena výhradně pro seniory. Vstupné je 30,- Kč na
osobu. Vzhledem k velkému zájmu je potřeba se na program předem objednat.
Výstavu Dva v jednom lze ale v jabloneckém muzeu navštívit až do 14. dubna.
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/jablonecke-muzeum-se-otevreseniorum/?aktualitaId=58572

3.52. J abl onec ké muz eum otevř ou jen s eniorům

Jablonecké muzeum otevřou jen seniorům
WEB, Datum: 15.03.2019, Zdroj: jablonecky.denik.cz, Návštěvnost: 34 660

Jablonec n. N. – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zve všechny aktivní seniory v úterý 19.
března na komentovanou prohlídku výstavy Dva v jednom Design českého a slovenského skla 19182018 s kurátorem výstavy Petrem Novým.
Následovat bude tematická tvůrčí dílna, ve které si vyzkouší malbu na sklo dle vlastní fantazie. Akce
se koná v úterý 19. března od 10 hodin a je určena výhradně pro seniory. Na program je třeba se
předem objednat.
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/jablonecke-muzeum-otevrou-jen-seniorum-20190315.html

3.4. Dv a v jed no m pr o se niory

Dva v jednom pro seniory
WEB, Datum: 19.03.2019, Zdroj: denik.cz, Návštěvnost: 7 768 045

Zveme všechny aktivní seniory v úterý 19. března na komentovanou prohlídku výstavy DVA V
JEDNOM – Design českého a slovenského skla 1918-2018 s kurátorem výstavy Petrem Novým.
Následovat bude tematická tvůrčí dílna, ve které si můžete vyzkoušet malbu na sklo dle vlastní
fantazie. Akce se koná v úterý 19. března od 10 hodin a je určena výhradně pro seniory. Vstupné je
30,- Kč na osobu. Vzhledem k velkému zájmu je potřeba se na program předem objednat.
Při přípravě výstavy DVA V JEDNOM jsme spojili své síly s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a
Slovenským sklárským múzeem v Lednických Rovních. „Ke stoletému výročí Československé
republiky tak vznikla unikátní výstava představující průřez českého a slovenského nápojového skla,
kde nechybí jak nadčasové bestsellery, tak designové experimenty a sběratelské exkluzivity,“
přibližuje téma Petr Nový.
Mnozí návštěvníci z řad seniorů jistě poznají nápojové sklo, které oni sami měli nebo ještě mají doma.

„Nyní mají možnost navštívit program, kde nejprve vyslechnou poutavý příběh českého a slovenského
skla a posléze mohou v ateliéru muzea zapojit fantazii a odpočinout si při zdobení vlastní sklenice,“
vysvětluje a shrnuje naše edukátorka Milena Zachařová.
Výstavu DVA V JEDNOM lze ale v jabloneckém muzeu navštívit až do 14. dubna.
https://www.denik.cz/tipy/dva-v-jednom-pro-seniory-346311.html

www.msb-jablonec.cz
http://www.msb-jablonec.cz/programy/jablonecke-muzeum-se-otevre-seniorum
www.facebook.com/events
https://www.facebook.com/events/1228519033979690/?active_tab=about
www.mkcr.cz
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/jablonecke-muzeum-se-otevre-seniorum-4-cs3189.html
www.ackcr.cz
https://www.ackcr.cz/aktuality-pro-verejnost/tz-jablonecke-muzeum-se-otevre-seniorum/
www.ceskenovinky1.eu
http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/03/14/jablonecke-muzeum-se-otevreseniorum/
www.kraj-lbc.cz
https://www.kraj-lbc.cz/jablonecke-muzeum-se-otevre-seniorum-n897435.htm

