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BŘEZEN 2018
OTEVÍRACÍ DOBA: od 1. března do 30. dubna 2018, středa – neděle, od 9.00 hod. do 17.00 hod. s polední přestávkou od 12.30 hod. do 13.00 hod..
3. března 2018 – 20. května 2018 - výstava „JANA VACKOVÁ - LITOHRÁTKY A JINÉ ....“ V pátek 2. března v 17.00 byla ve
výstavní síni Muzea Cheb zahájena výstava známé plzeňské výtvarnice Jany Vackové. Jana Vacková je všestranná výtvarnice.
Dlouhá léta vyučuje výtvarné obory, má za sebou mnoho samostatných i společných výstav. Ve své výtvarné práci se zabývá užitou
i volnou grafikou, věnuje se hlavně litografii, malbě a fusignovaným sklem. Je známou ilustrátorkou knih pro děti i dospělé a také
učebnic. Okrajově se zabývá také textilem, aradekorem a textilními kolážemi. Přijďte si spravit náladu mezi půvabné dílo Jany
Vackové.
http://muzeumcheb.cz/jana-vackova-litohradky-a-jine/
8. března 2018 - 30. dubna 2018 - vernisáž od 16.00 - výstava dětských výtvarných prací "KDYŽ BARVY TANČÍ ...". Muzeum Cheb a Turistické infocentrum Cheb srdečně zvou na výstavu malých umělců. Vystavená díla namalovaly děti v chebském
muzeu během jarní výtvarné dílny. Výtvarné práce si bude možné prohlédnout v prostorách Turistického infocentra Cheb do 30.
dubna 2018. Místo konání: Turistické infocentrum Cheb
http://muzeumcheb.cz/kdyz-barvy-tanci/
8. března 2018 - od 17.30 přednáška “ 24 HODIN STRÁŽCEM NOSOROŽCŮ“ přednášející MgA. Jan Svatoš, 24 hodin s protipytláckou patrolou v přísně střeženém území, natáčení v buši se sloními sirotky nebo výstup na nebezpečnou horu Mt.Kenya… O
nevšedních zážitcích přijede vyprávět režisér Jan Svatoš. Jeho právě dokončený film „Archa světel a stínů“ je zároveň jeho celovečerním distribučním debutem. Dokončení filmu předcházelo téměř 10 let příprav, rešerší a pátrání v filmových archivech včetně
knihovny amerického Kongresu. Film vůbec poprvé prezentuje unikátní archivní záběry z Afriky pořízené ve 20.–30. letech minulého století. Přednáška odkryje příběh filmových průkopníků Martina a Osy Johnsonových a podá svědectví o zrození filmové divočiny a o mizení jejího předobrazu. Součástí přednášky je soutěž o ceny. Místo konání: Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb
http://muzeumcheb.cz/24-hodin-strazcem-nosorozcu/
23. března 2018 - 24. března 2018 – NOC S ANDERSENEM V MUZEJNÍ KNIHOVNĚ (6. ročník)
Muzeum Cheb se opět připojí k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé republice u
příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
Pro děti bude kromě romantického přespání v muzeu připraven doprovodný program, tentokrát na foglarovské téma s Rychlými
šípy. Těšit se mohou na záhady, chybět nebude minibobřík odvahy a možná objeví i ježka v kleci...
Akce je určena pro děti od 6 do 12 let. Počet účastníků je omezen.
http://muzeumcheb.cz/noc-s-andersenem/
24. března 2018 - od 9.00 do 17.00 VELIKONOČNÍ JARMARK V MUZEU (19. ročník)
Na sobotu 24. března připravuje Muzeum Cheb již 19. Velikonoční jarmark. V prostorách muzejní expozice bude na návštěvníky
čekat bezmála čtyřicet zastávek věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. Vedle přehlídky řemesel bude připraven také
doprovodný program. Pro naše malé návštěvníky chystáme výtvarné dílny a nebudou chybět ani vystoupení dětských souborů a
pohádková představení. Program doplní ukázky tradičního velikonočního jídelníčku.
http://muzeumcheb.cz/velikonocni-jarmark-2018/
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