KUTNOHORSKÁ MUZEJNÍ NOC 20. 5. 2022
Celonárodní festival otevírá muzea v netradičním čase a s neobvyklým programem.

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Dům U havířů – 1. patro, Šultysova 154 |
17:00 – 20:00 hod.
17:00 – 22:00 | Sofie Švejdová, obrazy
18:00 | Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou
19:00 – 21:30 | MiG9 BABOČKA, hudební vystoupení
www.gfj.kh.cz

GASK (Jezuitská kolej), Barborská 51 - 53 | 17:00 – 22:00 hod.
Letošní muzejní noc v GASK bude speciální, protože ji v projektu Lektorského centra GASK teens připravuje parta
středoškolských studentů. Naši GASK teens nezapomněli na nic – na divadlo pro děti, výtvarnou dílnu pro rodiny,
koncert pro teenagery, komentované prohlídky a taneční performance pro dospělé. Vstup na celý doprovodný
program je zdarma.
17:00 – 17:40 | Loutkové divadlo studentů DAMU pro děti
18:00 – 20:30 | Výtvarná dílna pro děti k výstavě Luďka Filipského
18:00 – 19:00 | Komentovaná prohlídka výstavy Adély Matasové
19:00 – 20:00 | Komentovaná prohlídka výstavy Luďka Filipského
20:15 – 20:45 | Taneční performance Duncan Centre
20:50 | Vyhlášení hry z výtvarné dílny
21:00 – 22:00 | Koncert Marcell a kapela
www.gask.cz

Dačického dům, Komenského nám. 41 | 17:00 – 22:00 hod.
Víno, ženy, zbraně a zábava! Pan Mikuláš se na vás těší ve svém domě a ukáže vám, jak si užívat života! Šermířské
duely skupiny MERLET budou v čase 18:00, 20:00 a 21:00 a mezitím můžete zkusit obehrát našeho skořápkáře! Pro
děti si pan Mikuláš opět nachystá úkoly a nudit se opravdu nebudete!
Vstup 50 Kč / děti zdarma
www.dacickehodum.cz

Knihtiskárna (Muzeum Kutná Hora o.p.s.), Barborská 30 | 17:00 – 22:00 hod.
Zvýhodněné vstupné 85 Kč/os., děti do 14-ti let zdarma. Bude spuštěn sázecí stroj INTERTYPE z roku 1934, na kterém
se odlévají z roztaveného kovu textové řádky pro přípravu sazby. Tisk pohlednice Kutné Hory třemi různými
technologiemi na třech historických strojích 40 Kč.
www.knihtiskarna.cz

Muzeum čokolády & čokoládovna Kutná Hora, Komenského nám. 18 | 17:30 – 00:30 hod.
Po celý večer Vás čekají prohlídky expozice s panem továrníkem za rytmu swingu! Vstupné dobrovolné
20:00 – 23:00
Degustace čokolády Lidka s povídáním o její výrobě před 100 lety a dnes (před Muzeem na Komenského náměstí,
místa doporučujeme předem rezervovat), speciální čoko drinky po celý večer (jen pro starší 18ti let), možnost
zakoupení čokolády a dalších čokoládových specialit. Půlnoční překvapení.
Rezervace míst na degustace: info@chocomuseum.cz / tel. 774 998 113. https://www.chocomuseum.cz/clankymuzejni-noc.html

Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552 | 18:00 – 22:00 hod.
18:00 - 20:00 prohlídky mincovny s průvodcem
19:30 - 19:45 koncert v kapli | saxofon Boris Buňka
20:00 - 20:15 koncert v kapli | saxofon Boris Buňka
19:30 - 22:00 prohlídky mincovny s průvodcem a královské kaple při svíčkách
Prohlídky startují každou půl hodinu. Vstupné 50,- Kč
www.pskh.cz

Muzeum kutnohorských pověstí duchů a strašidel (Vlašský dvůr) Havlíčkovo nám. 552 |
18:00 – 22:00 hod.
Vstupné jednotné: 50 Kč
www.muzeumb.cz

Muzeum Lega, Zámecká 52 | 18:00 – 24:00 hod.
9:00 - 18:00 | otevřeno muzeum
18:00 - 24:00 | otevřeno muzeum i kavárna, vstup zdarma
www.muzeumlega.cz

Spolkový dům a kostel sv. Jana Nepomuckého, Lierova 146 | 19:00 – 22:00 hod.
kostel sv. Jana Nepomuckého | 19:00 a 21:00 hod.
TIME TO PLAY
Elektroakustický koncert, v rámci kterého zazní úpravy slavných skladeb např. Beatles, Pink Floyd, E. Claptona nebo
Stinga.
Spolkový dům
ČERNOBÍLE – VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ KUTNÁ HORA
Každoroční výstava ZUŠ Kutná Hora. Děti, které navštěvují výtvarný obor, pro Vás vše připravily a určitě budou rády,
když výstavu navštívíte. Je každoročním pravidlem, že ukázky svých prací mají všichni žáci výtvarného oboru. Vstup
zdarma.
www.kutnahora.cz

Aliens vs Predators Experience Museum, Šultysova 174 | 19:00 – 22:00 hod.
Poznejte nejikoničtější sci-fi LEGENDY v dokonalém detailním zpracování a vychutnejte si nezapomenutelnou
atmosféru unikátního muzea přímo v centru Kutné Hory. Ukážeme Vám přes 300 exponátů. Expozici jsme navíc
zasadili do historických sklepů, které tak dodávají prohlídce nezapomenutelnou atmosféru. Vstup: sleva 20%
www.aliensmuseum.com

České muzeum stříbra – Hrádek, Barborská 28 a Kamenný dům, Václavské nám. 183 |
20:00 – 23:00 hod.
Zažijte stálé expozice a výstavy Hrádku a Kamenného domu ve večerních hodinách s kostýmovanými průvodci. Na
Hrádku na vás čeká tradiční program: šermířské vystoupení, výtvarná dílna pro děti, jarmark a na závěr ohňová show.
Vstup: 1 Kč
www.cms-kh.cz

Informační centrum Města Kutná Hora
Kollárova 589, 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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