Spolupořadatelé:

8. 6. 2018

17–23 hodin
Vstup zdarma
Záštitu nad akcí převzal Martin Charvát,
primátor statutárního města Pardubic

Mapa města Pardubice
Akci podpořili:
Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí
a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva
kultury ČR. Další festivalové akce naleznete
na www.muzejninoc.cz.
S finanční podporou statutárního města Pardubice

Mediální partneři:

A – Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek Pardubice
B – Východočeská galerie v Pardubicích
C – Galerie města Pardubic
D – Krematorium Pardubice
E – Museum Rosice nad Labem
F – Mázhaus
G – Zelená brána
H – Kino Sirius

Východočeské muzeum v Pardubicích
– Zámek Pardubice

www.vcm.cz
17–23 h Prohlídka expozic a výstav VČM, zámeckých prostor a vybraných depozitářů muzea. Přístupná bude zámecká
kaple i vyhlídka na zámecké věži.
18–22 h Hudba rozezní nádvoří, kapli, expozici skla a historie, rytířské sály – poznejte prostory, které čeká rekonstrukce,
při vystoupení studentů a učitelů Konzervatoře Pardubice
a ZUŠ Pardubice – Polabiny.

Mázhaus

19–23 h Součástí komiksu
Workshop inspirovaný výstavou Daniela Balabána / Tanec
života, se zaměří na výrobu vlastních razítek. Díky nimž mohou návštěvníci sami sebe stylizovat do podoby ilustrovaného
hrdiny a stát se součástí monumentálního komiksu.

www.facebook.com/MazhausPardubice
17–23 h Prohlídka výstavy o dobývání vesmíru s názvem
Kosmos, kterou vystavují žáci VO ZUŠ Pardubice-Polabiny.
Návštěvníci se mohou těšit na výtvarné práce v ploše i trojrozměrné modely vesmírných lodí.

Museum Rosice nad Labem

Trať – studentský festival

www.facebook.com/festivaltrat
Vernisáž výstavy studentských prací v běžně nepřístupných
prostorách bývalého kina Sirius na pardubickém nádraží.
Nahlédněte do tvorby nastupující generace mladých umělců!
17 h Vernisáž výstavy
17.30 h Divadelní soubor Jelita
18 h Projekce filmů Romana Štětiny + debata
20 h Umprůjem (vstupné 50 Kč)
21 h Guilty Echoes (vstupné 50 Kč)

Galerie města Pardubic

Doprovodné programy během večera a noci:
17 h Jak promění rekonstrukce Zámek Pardubice – přednáška ředitele muzea Tomáše Libánka
17–18.30 h Žonglérská dílna
18–20 h Origami orchideje – dílna pro děti
19–19.30 h Circus levitare – interaktivní show Jana Hlavsy,
který se nebojí využít k žonglování takřka vše kolem sebe
Ve 20 a v 21 h – Komentované prohlídky depozitáře sport/
technika (nutná rezervace na stecherova@vcm.cz)
21.40 h Circus levitare – ohnivá show
22 h Lidé Barmy – cestovatelské zastavení v parkánu –
přednáška Vladimíra Lemberka s promítáním

www.gmpardubice.cz
17–23 h V průběhu celého večera bude v galerii probíhat
otevřená výtvarná dílna zaměřená na portrét a záznam lidského těla či jeho fragmentů a se svou audiovizuální performance se zde od 22 h představí mezinárodní umělecká
platforma Blavatsky Society.

Východočeská galerie v Pardubicích

www.vcg.cz
16–21 h Prohlídka aktuálních výstav v Domě U Jonáše
16–23 h Prohlídka aktuálních výstav na Zámku 3
Doprovodné programy během večera:
Prostory na Zámku 3
16–17.30 h Komentovaná prohlídka k výstavě Daniela Balabána / Tanec života (Mgr. Renata Skřebská z GVU v Ostravě)
18–19 h Hudební vystoupení posluchačů Konzervatoře Pardubice

Zelená brána

www.zelenabrana.eu
17–23 h Prohlídka stálých expozic na Zelené bráně s výstupem na věž a možnost prohlídky výstavy „Cesta“ pardubické
umělecké výtvarné skupiny Mezi černou a bílou.

www.pshzd.cz
Doprovodný program:
– osvětlení vnějšího prostranství stabilním motorem Slavia
– drobné občerstvení v motorovém voze M131.2053
– provoz zahradní železnice LGB (podle počasí)
– parní stroj Michala Malinovského
– v 19 h komentovaná ochutnávka kvalitních moravských
vín pana Horáka z Choltic
Jízdy historického trolejbusu na trase Dubina sever –
Drážka – nám. Republiky – Masarykovo nám. – nádraží
– Polabiny Sluneční a zpět. Odjezdy:
Dubina, sever: 17.40, 19.00, 20.20, 21.50,
Masarykovo nám směr Polabiny: 17.52, 19.12, 20.32, 22.02
Polabiny Sluneční: 18.20, 19.40, 21.10
Masarykovo nám. směr Dubina: 18.30, 19.50, 21.20

Krematorium

www.smp-pce.cz
18–21.30 h Prohlídka velké a malé obřadní síně a dnes již
nepoužívané kremační pece, které jsou součástí staré části
budovy krematoria. Prohlídky vedou zaměstnanci krematoria.
Nová spalovací zařízení budou pro veřejnost uzavřena.
Další zajímavostí bude obrazová projekce význačných
osobností pardubického Slavína.
Návštěvníci si prohlédnou i expozici o historii a vzniku
této jedinečné kulturní památky. Zdarma budou k dispozici
materiály, které přibližují příběh pardubického krematoria
nebo seznamují s životem architekta Pavla Janáka.

Jízdy historického autobusu Karosa B731 na trase Dubina,
sever – Drážka – nám. Republiky – Zámek – Masarykovo
nám. – nádraží – Polabiny kpt. Bartoše – Rosice nádraží
(Museum) a zpět. Odjezdy:
Dubina sever: 18.20, 19.40, 21.20
Záme směr Museum Rosice: 18.37, 19.57, 21.37
Rosice nádraží (Museum): 18.58, 20.28, 22.38
Zámek směr Dubina: 19.17, 20.47
Vstupné dobrovolné.
Podrobné jízdní řády uvedeny na www.motoracek.cz
a www.facebook.com/museum.rosice

