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Východočeské muzeum Pardubice 16. – 17. května 2017
Umění tisku a Lis tří bratří
Navazujeme na tiskařský a vydavatelský odkaz rodinné Vokolkovy tiskárny v Pardubicích. 
Vernisáž výstavy Lis tří bratří 16. 5. v 16 hodin
Výroba razítek pro děti 17. 5. od 16 hodin

Regionální muzeum v Litomyšli 17. května 2017
Tři unikátní předměty, tři zastavení v dějinách
Obrovský ručně malovaný zpěvník ze 16. století, katovský meč ze 17. století a nejstarší fotografický
přístroj v České republice z roku 1840. To vše zblízka a bez vitrín.
Dopoledne pro střední školy (dle domluvy), v 15, 16 a 17 hod. pro veřejnost
(doporučeno objednání)

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 17. května 2017
Hravé a otevřené muzeum
Špaček, čára, drábky, na vodníka… to jsou jen některé ze starých her, které si připomeneme
a zároveň vyzkoušíme. Zkouška provozuschopnosti muzejní techniky.
Každý sbírkový předmět, který je funkční, by se měl alespoň jednou do roka odzkoušet
a rozpohybovat. Ať už je to dětské motorové autíčko Sodomka, travní sekačka Stratílek,
hasičská stříkačka nebo starý gramofon.

Regionální muzeum v Chrudimi 18. května 2017
Living history – Kterak se váženým měšťanem Chrudimským státi
Propadnout se časem do středověké Chrudimi? Ocitnout se ve velkém domě, který je třeba vybavit,
uvařit na středověkých kamnech a prostřít velkolepou hostinu? Vyzkoušejte to také.

Východočeská galerie v Pardubicích 19. května 2017
Muzejní den a noc nejen s fotouměním
Naučíte se rozmanité zpracování fotografie - camera obscura, vyvolávání černobílých fotografií,
fotogramy, light art, strukáž – Dům U Jonáše od 10 do 23 hodin.
Nikdy není pozdě začít malovat – výstava prací výtvarného studia pro dospělé – Dům u Jonáše od 17 hodin
Koncert Konzervatoře Pardubice – zámecké prostory VČG

Pardubický kraj zve na neobvyklé zážitky
ve svých kulturních institucích
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