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PLZEŇSKÁ
MUZEJNÍ NOC 

Pátek 31. května 2019

HLAVNÍ BUDOVA (HB ZČM), Kopeckého sady 2
stálé expozice: Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie 
• Plzeňská městská zbrojnice • Umělecké řemeslo / Užité umění 
výstavy: Jan Koula – vlastimil a novorenesančník 
Slované ve východním Bavorsku a západních Čechách (prohlídka s kurátorem)
doprovodný program: výroba šperků (Archelogie) • pravěké hudební nástroje (Archeologie) 
 • interaktivní dílna Hurá za dinosaury! (ateliér) • tisk na replice středověkého tiskařského lisu 
(Historie) • komentované prohlídky knihovny • ukázky práce odborných oddělení
19.30 , 20.30 a 21.30   Hlasoplet – neformální mužské vokální seskupení (přednáškový sál)

 Volný vstup do muzea: 19.00 − 23.00 (poslední vstup do objektů 22.30)

 Volný vstup: 17.00 − 22.00 (poslední vstup do ML 21.30)

MUZEUM LOUTEK (ML), náměstí Republiky 23
stálá expozice: Příběh na niti • výstava: Hybohledy Pavla Macka
doprovodný program: loutkářská dílna profesora Skupy – výroba plošných loutek 
• výtvarný ateliér Petra Bauera • �ašinetář Jan Bondra • lekce z loutkoherectví

MUZEUM CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ PLZEŇSKÉ DIECÉZE (MCU), Františkánská 11
stálá expozice: Po stopách víry františkánským klášterem  • výstava: Církev a pivo
19.30, 20.30 a 21.30  Gothien – písně z pramenů středověkých kancionálů (kaple sv. Barbory)
20.00, 21.00 a 22.00  Elements – kostýmové představení 

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA (NMP), náměstí Republiky 13
stálá expozice: Jak se žilo na Plzeňsku  
výstavy: Život je sladký: Cukráři jedou, perníky vezou • Úprava hradu Buben Klubem 
československých turistů • Neztratit víru v člověka: protektorát očima židovských dětí 
(doprovodný program) • Příběh dětí: kresby dětí z terezínského ghetta (doprovodný program)
doprovodný program: domácká lidová výroba • obchod koloniálním zbožím • kovářský 
workshop Střední školy Oselce  • ukázky výroby vinutých perel • Lidová muzika z Chrástu
19.00 – 22.00  Tutaterasa - jam session (Terasa Emily Café)

Změna programu vyhrazena. Více informací na www.zcm.cz

Během Plzeňské muzejní noci bude možné navštívit rovněž Západočeskou galerii v Plzni, 
Galerii města Plzně, Galerii Jiřího Trnky, Galerii Ladislava Sutnara, Pivovarské muzeum,
Plzeňské historické podzemí, Český rozhlas Plzeň a Muzeum rodiny Škodů.

Festival muzejních nocí 2019 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR.  


