Program kulturních akcí a výstav ve ŠKODA Muzeu – únor, březen 2015

21.2. – Muzicírování rodičů s dětmi
3. 3. – EXPEDICE K2 - 2014
Na loňský úspěšný rok zavzpomínají Honza „Tráva“ Trávníček /na vrcholu s Radkem Jarošem/, reportérka Lucie
Výborná a další členové expedice - Petr „Miska“ Mašek a Martin Havlena. Také se vám představí slepý horolezec
Honza Říha se společným projektem na rok 2015 – výstup na Cho Oyo /8201 m/.
Sál L&K Forum, od 19 hod. Vstupné 100,- Kč.
10. 3. - ANETA LANGEROVÁ NA RADOSTI 2015
Koncert v rámci jarního turné s kapelou a smyčcovým kvartetem. Aneta Langerová zahájila koncertní turné Na
Radosti symbolicky v jižních Čechách nedaleko od místa, kde hledala inspiraci a po kterém pojmenovala své nové
album Na Radosti. Stejně pojmenované turné svou atmosférou naváže na projekt Pár míst. Na rozdíl od něj však
koncerty nebudou jen akustické, Anetu Langerovou doprovodí kapela, smyčcové trio a piano. Více informací na
www.langerovaaneta.cz.
ŠKODA Muzeum, sál L&K Forum, od 19 hod. Vstupné: tribuna 450 Kč / galerie 350 Kč. Předprodej vstupenek na
recepci ŠKODA Muzea a přes www.ticketpro.cz.
17. 3. – VERNISÁŽ VÝSTAVY 18. MINISALON - FILMOVÉ KLAPKY, ZLÍN 2015
ŠKODA Muzeum, Hieronimus III, od 18 hod.
21. 3. – JAK ZNĚJÍ A DUNÍ KONTINENTY, ANEB VÍTÁ VÁS ASIE
Hudebně-pohybová dílna pro rodiče s dětmi. Cestovní kancelář Ententýna Vás opět zve na dalekou cestu.
Samozřejmě začneme cestovatelskou písničkou a pak pozor - přistáváme na největším kontinentu. Připravte si
nástroje – tělo, ruce, nohy a vyrážíme objevovat písničky a tance zcela odlišné od toho, co známe. Hudební výlet do
Asie za rozkvetlou třešní, japonskými bubny i mořskými vlnami. Dílna je součástí jarního třídílného cyklu, který
bude pokračovat v sobotu 18. 4. tématem „ZPÁTKY DOMŮ“. Dílnu vede lektorka Jitka Kopřivová. Vhodné pro děti od
5 do 12 let, délka 90 min. Začátky ve 14 hod. /pro mladší děti do cca. 7 let/ a v 16 hod. /pro starší děti od cca. 7
let/. Jednotlivé vstupné 100 Kč za osobu, cena za cyklus tří dílen 250 Kč. Rezervace na tel. 326 8 32038. Více na
www.hudebnidilny-mb.cz.

30. a 31. 3. – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Přijměte pozvání na březnové odpoledne pro děti, které bude probíhat ve znamení jara a Velikonoc. Vhodné pro
předškolní i školní děti, rodiče vítáni. Salonek Kolowrat, od 16 do 17 hod. Vstupné 50,- Kč, nutná rezervace na tel.
326 8 32038.

Krátkodobé výstavy
18. MINISALON - Filmové klapky, Zlín 2015
Výstava představí soubor českými a zahraničními osobnostmi výtvarně ztvárněných filmových klapek. Projekt
„Minisalon“ vznikl v roce 1998-1999 jako součást Doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Cílem bylo nejen
výjimečným způsobem propagovat vlastní festival, ale především každoročně prostřednictvím aukce exponátů
zabezpečit finanční prostředky pro podporu nejtalentovanějších studentů Filmové školy ve Zlíně. Za 17 let trvání
projektu bylo vydraženo 1927 filmových kapek a podporu doposud obdrželo 212 audiovizuálních projektů.
V mnoha případech vznik podpořených absolventských filmů odstartoval filmovou kariéru začínajících tvůrců.
Vernisáž výstavy za účasti výjimečných hostů české umělecké a filmové scény se koná 17. 3. v 18 hod. Výstava
potrvá do 12.4.
120 LET ÚSPĚCHŮ ZNAČKY LAURIN & KLEMENT / ŠKODA - MINIVÝSTAVA
Již v roce 1895 byla v Mladé Boleslavi na území dnešní České republiky založena továrna Laurin & Klement na jízdní
kola. Na sklonku 19. století nabídku obohatily pokrokové motocykly vlastní konstrukce a v roce 1905 debutoval
první sériový automobil. Obchodní i sportovní úspěchy dynamické značky se přitom zdaleka neomezovaly pouze na
„srdce Evropy“. Produkce jedné z absolutně nejstarších automobilek světa, od roku 1925 pod značkou ŠKODA, se
dokázala v silné konkurenci prosadit na všech obydlených kontinentech. Minivýstava se ohlédne za důležitými
momenty v historii firmy nejen v oblasti produkční, ale představí i motorsport, technický vývoj a design. Výstava
bude přístupná po celý rok.
DAVID ČERNÝ: ČESKÝ BETLÉM II
Ojedinělá výstava bronzových plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy českých dějin a
kultury. Svou formou detailního zpracování jednotlivých postav plastiky připomínají tradiční betlém. Soubor čítající
12 objektů byl vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg, Německo) při příležitosti výstavy EXP0 2000. Ve ŠKODA Muzeu je
po úspěšném představení první části ke zhlédnutí druhá část souboru.

Návštěvníci výstavy se nyní mohou přenést do období moderních československých dějin od druhé světové války do
roku 1990. Výstava znázorňuje uvedení dětské hry Brundibár v židovském ghettu Terezín, stavbu pomníku
sovětského diktátora J. V. Stalina na jaře 1953 v Praze, sportovní úspěchy Emila Zátopka, dobrodružství Jiřího
Hanzelky a Miroslava Zikmunda, události Pražského jara 1968, počátky pádu komunistického režimu v září 1989 v
Praze a setkání Václava Havla s Rolling Stones roku 1990.
Český umělec David Černý je známý především jako tvůrce figurativních soch pro veřejný prostor. Vystudoval
design a sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Mezi
jeho díla patří Růžový tank, Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod. Výstava je k vidění do 17. května 2015. Po
předchozí rezervaci na tel. 326 831 135 nabízíme komentované prohlídky pro školy a veřejnost.
ZÁVOD MLADÁ BOLESLAV V PROMĚNÁCH ČASU
Na velkoformátových panoramatických fotografiích Ing. Branislava Doubka seniora a juniora dokumentuje výstava
rozvoj závodu Mladá Boleslav od 70. let do současnosti. Výstavu najdete v Galerii nad schody do 15. března 2015.

Stálá expozice
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou
přiblíženy hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodennost a Výzvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou
zakladatelů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích milníků automobilového vývoje.
Okruh Preciznost představuje vozy v různých stádiích renovace – od nálezového stavu až po „klenot“. Proces
výroby současných vozů lze vidět v panoramatickém kině.
Tematická řada vozů ŠKODA Felicia připomínající 20. jubileum vozu se nachází v části Evoluce/autoregál.
Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné v rámci běžného vstupného do muzea. Využijte možnosti zakoupení
celoroční vstupenky do expozic ŠKODA Muzea za zvýhodněnou cenu 280,- Kč.

Café/Restaurant VÁCLAV

Navštivte Café/Restaurant VÁCLAV v budově ŠKODA Muzea provozované cateringovou společností Zátiší group.
VÁCLAV hostům nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru a moderní prostředí, obklopené historickým
okolím. Otevřeno denně od 9 do 17 hod, tel. 326 8 31243.
9. 3. - MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN (RETRO VEČER)
Retro večer slibující návrat do let minulých, ovšem ne až tak vzdálených, vás čeká v Café/Restaurantu Václav.
Proběhne tam akce věnovaná Mezinárodnímu dni žen. Během večera se můžete těšit na vystoupení tanečních skupin
Rasputin a Kocour Modroočko, připraveno je i retro občerstvení podávané ve stánkovém stylu. Přijďte si
zavzpomínat na dobu svého mládí a zároveň oslavit svátek všech žen.
Café/Restaurant Václav, od 18.30 hod. Rezervace na tel. 326 8 31243.
ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: 420 326 8 32038, E-mail: muzeum@skodaauto.cz, muzeum.skoda-auto.cz. Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 9 do 17 hod.
Změna programu vyhrazena!
Máte-li zájem dostávat pozvánky na akce ŠKODA Muzea formou e-mailu, pošlete e-mail se slovy „POZVÁNKY“ na
muzeum@skoda-auto.cz.

