KUTNOHORSKÁ MUZEJNÍ NOC 17. 5. 2019
Celonárodní festival otevírá muzea v netradičním čase a s neobvyklým programem.

České muzeum stříbra - Hrádek a Kamenný dům | 20:00 – 23:00 hod.
Noční prohlídky, kostýmovaní průvodci, šermíři a tradiční ohňová show, výtvarná dílna a jarmark. Vstup zdarma.
www.cms-kh.cz

Spolkový dům a kostel sv. Jana Nepomuckého | 19:00 – 23:00 hod.
Kostel sv. Jana Nepomuckého
19:00 / Jana Koubková quartet – Ondřej Kabrna - klávesy, Vít Švec – kontrabas, Jan Červenka - bicí
Spolkový dům
19:00 – 23:00 / Alena Süsserová – Panenky – výstava
Vstup zdarma.
www.kutnahora.cz

Dačického dům | 17:00 hod.|vstupy v 18:00, 20:00 a 21:00 hod.
Neřesti u pana Mikuláše. Zábavný večer v Dačického domě – skupina historických šermířů MERLET, stezka
pohádkových hrdinů, renesanční duely – šermířský workshop pro děti i dospělé.
Vstupné jednotné 50 Kč, děti zdarma.
Pořadatel: Nadace Kutná Hora - památka UNESCO
www.dacickehodum.cz

GASK (Jezuitská kolej) | 18:00 – 22:30 hod.
Vstup zdarma.
Kavárna GASK | 18:00 – 22:00 hod.
Muzejní noc otevírá „dveře“ galerie návštěvníkům v netradičním čase a s bohatým kulturním programem :
Výstavy:
stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence
Václav Bláha / Podivné perly pochybnosti
18:00 / Zahájení a představení celého programu
Místo konání: před informačním centrem u chrámu sv. Barbory, po tuto dobu bude průchod do zahrad uzavřen.
V případě nepříznivého počasí bude zahájení přesunuto do Vizuálních heren.
18:10 / Módní přehlídka: Oděvní značka SYN V POHYBU
Místo konání: před informačním centrem u chrámu sv. Barbory, po tuto dobu bude průchod do zahrad uzavřen.
V případě nepříznivého počasí bude přehlídka přesunuta do Vizuálních heren.
18:30 – 22:00 / Staňte se superhrdinou! aneb Workshop komiksové tvorby pro děti s Toy_Box
Místo konání: ateliér LC, 2. patro jižního křídla
18:30 – 22:00 / Workshop na výrobu placek s motivy ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – obměny a
intervence
Místo konání: časová osa, 2. patro jižního křídla
19:00 / Komentovaná prohlídka výstavy Václava Bláhy: Podivné perly pochybnosti s autorem
Místo konání: galerie IV., 2. patro jižního křídla
19:30 / Módní přehlídka - opakování: Oděvní značka SYN V POHYBU
Místo konání: před informačním centrem u chrámu sv. Barbory. Po tuto dobu bude průchod do zahrad uzavřen.
V případě nepříznivého počasí bude přehlídka přesunuta do Vizuálních heren.
20:00 / Kutnohorská Vilémova kapela
Místo konání: konferenční sál v severním křídle
21:00 / Koncert Jananas
Místo konání: konferenční sál v severním křídle

Muzejní noc se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a radního
Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Karla Horčičky.
www.gask.cz

Vlašský dvůr | 18:00 – 21:00 hod.
Navštivte Královskou mincovnu při svíčkách a zažijte tak její kouzelnou podvečerní atmosféru za zvýhodněné vstupné
30 Kč/os.
www.pskh.cz

Muzeum kutnohorských pověstí duchů a strašidel (Vlašský dvůr) | 18:00 - 21:00 hod.
Vstup: 50 Kč, děti do 10 let zdarma.
www.muzeumb.cz

Muzeum Alchymistická dílna
(Sankturinovský dům, Palackého nám. 377) | 18:00 – 21:00 hod.
Vstup: 50% sleva
www.kutnahora.cz

Muzeum čokolády & čokoládovna Kutná Hora (Komenského nám. 18) | 17:30 – 24:00 hod.
Komentované prohlídky s pány továrníky po celý večer.
18:00 a 23:00 hod.
Ochutnávka čokolády Lidka s povídáním o dnešní technologii výroby a původních výrobních
postupech.
22:00 hod.
Projekce dobových fotografií na budově Muzea čokolády.
Vstupné dobrovolné.
www.chocomuseum.cz

Muzeum tabáku a konvent (Philip Morris, a.s., Vítězná 1) | 18:00 – 23:00 hod.
MUZEUM TABÁKU – výstava o historii a současnosti tabáku, přístupná od 18 let
KONVENT – prostory bývalého cisterciáckého kláštera – bez omezení věku
Vstup na obě místa zdarma.

18. 5. 2019
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
(Sankturinovský dům, Palackého nám. 377) 16:30 – 23:00 hod.
16.30-18.30 KERAMICKÁ DÍLNA
18.30-19.30 JIRKA POLEHŇA / lidový loutkář
19.30-20.30 DIVADLO JÁ TO JSEM / Vítězslav Marčík ml.
20.30-21.30 LYNDON TOWN / rhythmic folk
21.30-22.30 TY SYČÁCI / alternative-world music
22.30-23.00 OŽEHAVÁ ZÁLEŽITOST / fire-show
17.00-23.00 OBČERSTVENÍ / průběžně
17.00/18.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ZDENĚK DANĚK / OBRAZY
www.gfj.kh.cz

8. 6. 2019
Zámek Kačina
více na www.nzm.cz/kacina
Informační centrum Města Kutná Hora
Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 378, +420 731 801 004
e-mail: infocentrum@kutnahora.cz, www.kutnahora.cz
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