Noc Muzeów w Łódzkiem
Kutno
„Z łyżką i szablą” – XI Noc w Muzeum 2019
Program
Rozpoczęcie: 17.05.2019 r., godz. 16:00
Strefa dorosłych
16.00 - Tylko mnie zaproś do kontredansa – pokaz Kutnowskiej Grupy Tańca Dawnego La Danse
16.15 - Kulinarne [r]ewolucje. Wettinowie od kuchni. Cykl wykładów poświęconych dawnej sztuce
kulinarnej i czasom saskim.
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
Królewski barszcz i szczupak po polsku. Kuchnia w czasach saskich
dr hab. Agnieszka Wieczorek, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu,
Przez Kutno do Drezna. O podróżach króla Augusta III
dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Muzeum Toruńskiego Piernika,
Dla smaku i krzepy. Pierniczki i inne rarytasy z czasów saskich
17:15 - Smak? A jak ! – degustacja potraw z królewskiej kuchni
17:30 - Z wizytą u doktora Troczewskiego – zwiedzanie USC (rozpoczęcie zwiedzania przy pomniku
– co 30 minut), herbatka u Doktora
Za mundurem …. – prezentacja Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37
Strefa dzieci
16:15, 19:00 - Przedstawienie bajkowe w wykonaniu Teatru „Itak zagramy” – bajka interaktywna
●
●

puzzle,
kręgle

Młodzieżowy i nie tylko punkt gier i zabaw
●
●
●
●
●

Kaprysy króla – gra planszowa
bicie monet
rzut podkową
gra w bule
szybki quiz

Barokowy kamuflaż czyli moda, trendy i kanony piękna epoki
(warsztaty tworzenia nakryć głowy i ubieranie barokowej damy, robienie pamiątkowego
zdjęcia)

Krośniewice
Muzeum w Krośniewicach wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym Pułk 37 25 maja br. w godz.
17-21 zaprasza na kolejną edycję Nocy Muzeów w Krośniewicach. Tegoroczna odbędzie się pod
hasłem "Dzień z życia rekruta 37 pp".

Na wszystkich uczestników czekać będą liczne atrakcje:
●
●
●
●
●
●

pokaz umundurowania i uzbrojenia żołnierzy z okresu II RP, musztra wojskowa
tor przeszkód dla rekrutów,
pisanie kartek z wojska ( z możliwością ich wysłania!),
zdjęcie z fotografem pułkowym,
przepustki i karty dla rekrutów
i inne.

Łowicz
Muzeum w Łowiczu, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział
w Łowiczu i Łowicki Ośrodek Kultury zapraszają na Noc Muzeów która odbędzie się w sobotę 18
maja 2019 r. w godz. 17.00 – 24.00.
Program
Dla miłośników fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografią” /
Dziedziniec, godz. 17.00 Nagrodzimy artystyczny wysiłek młodych fotografów i zaprezentujemy ich
prace publiczności. Dla pasjonatów historii: Wystawa „Łowiczanie w walce o niepodległość” w
siedzibie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu (ze zbiorów Archiwum, Muzeum
w Łowiczu i osób prywatnych). Liczba miejsc ograniczona, odbiór wejściówek w Archiwum do 17
maja 2019 r. / Wejście przez kaplicę, godz. 17.00 – 19.00
Dla dociekliwych: „Historyczny miszmasz...” – gra muzealna / I piętro, godz. 17.30 – 21.00 Czy
znają Państwo dobrze wystawę historyczną Muzeum w Łowiczu? Pora się przekonać! :-) Zachęcamy
do udziału w grze tropem łowickich eksponatów.

Dla chodzących późno spać: Zwiedzanie ekspozycji historycznej i etnograficznej z
przewodnikiem PTTK/ I i II piętro, godz. 20.00, 21.30 Historia Łowicza i Księstwa Łowickiego w
pigułce. Ciekawostki z przeszłości miasta i regionu, interesujące biografie wybitnych mieszkańców
ubarwione anegdotami oraz opowieść o sztuce ludowej. Tego nie można przegapić!
Dla rodzin: „Księżacka Primabalerina” – warsztaty plastyczne / II piętro, godz. 18.00 – 21.00
Łowiczanka może być baletnicą. :-) Zachęcamy młodszych i starszych do wykonania papierowej
postaci Primabaleriny w regionalnej sukni. Stwórzmy własną pamiątkę z łowickiej Nocy Muzeów!
Dla wielbicieli malarstwa: „Podróż. Malarstwo Aldony Zając” - wernisaż wystawy / parter, godz.
19.00 Zacytujmy słowa artystki opisującej ekspozycję: „Wystawa jest zbiorem około 30 obrazów
powstałych w ostatnich czterech latach. Są to opowieści o tym, co jest w życiu fascynujące - jego
nieprzewidywalności. Poznawanie ciągle czegoś nowego, tego co się przydarza. Stałe są jedynie
ziemia, niebo, powietrze, przestrzeń i światło. STAŁE ? Przecież ciągle inne!” Gwarantujemy moc
przeżyć estetycznych.
Dla melomanów: „Od klasyki do szwedzkiej muzyki ludowej” – koncert w wykonaniu „Choir of Joy”
ze Szwecji / Kaplica barokowa, godz. 20.30 Gratka dla miłośników muzyki chóralnej. Bogaty
repertuar utworów kompozytorów klasycznych, połączonych ze skandynawską muzyką tradycyjną.
Muzyka w sam raz na ukoronowanie nastrojowego, muzealnego wieczoru.
Dla sympatyków muzyki i malarstwa: Wystawa „Pejzaż mazowiecki w muzyce polskiej.
Malarstwo Marii Wollenberg-Kluza / I piętro, godz. 17.00 – 22.00 Zachęcamy do obejrzenia obrazów
inspirowanych muzyką Fryderyka Chopina oraz m.in. Mieczysława Karłowicza, Zygmunta
Noskowskiego, Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego.
Piękno krajobrazu inspirowanego muzyką mistrzów. Wstęp wolny!
Organizatorzy: Muzeum w Łowiczu Starostwo Powiatowe w Łowiczu Archiwum Państwowe w
Warszawie Oddział w Łowiczu, Łowicki Ośrodek Kultury
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Łowiczu PTTK Oddział Łowicz
Sponsorzy: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Agata RTV AGD Multimedia, Hurtownia
Artykułów Papierniczych i Biurowych „Papirus”

Opoczno
Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na kolejną edycję Europejskiej Nocy Muzeów, która w
tym roku odbędzie się w sobotę 18 maja w godzinach 17:00 – 24:00.
W roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej motywem przewodnim wydarzenia będzie
Kampania Polska 1939 r. Gościem specjalnym będzie Jacek Kopczyński, właściciel Muzeum
Historycznych Pojazdów Militarnych i Techniki Motoryzacyjnej w Boczkach. Kolekcjoner
zaprezentuje oryginalne egzemplarze pojazdów Wojska Polskiego z okresu wojny obronnej 1939 r.
Pośród nich znajdzie się unikatowa polska tankietka TKS wyposażona w najcięższy karabin
maszynowy wz. 38 FK kaliber 20 mm.
Na dziedzińcu zamku kazimierzowskiego zaprezentują się również w pełnym rynsztunku ułani
ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala.

W programie również otwarcie dwóch wystaw czasowych:
– „Początki przemysłu ceramicznego w Opocznie”
– „Życie w czasie i przestrzeni” ze zbiorów Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Wystawę poświęconą ewolucji
życia na ziemi zaprezentuje dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska.
Miłośników dobrej muzyki zainteresuje z pewnością koncert znanego kompozytora muzyki
filmowej i teatralnej oraz współtwórcy projektów elektronicznych (Nemezis) Macieja
Stanieckiego. Opoczyńskim koncertem artysta promować będzie swój najnowszy album solowy
„Following the light”.
Ponadto wiele innych muzealnych atrakcji – zwiedzanie historycznych i etnograficznych
wystaw stałych, kiermasz rękodzieła ludowego, artystycznego oraz rzeźb i ikon Andrzeja
Oliwy.
Swoją działalność zaprezentują również Warsztaty Terapii Zajęciowej z możliwością zakupu
prezentowanych prac uczestników WTZ.
Wstęp wolny!

Ożarów
Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej na Noc Muzeów
zaprasza 19 maja 2019 r. godz. 17 – 23.

Program
17.00 – recital wokalny Pauliny Jarząb;
17.45 – otwarcie w oficynie przy dworze wystawy malarskiej Grupy PLUSMINUS;
17.00-23.00 – zwiedzanie sal ekspozycyjnych w dworze;
17.00-20.00 – zwiedzanie wiatraka w Kocilewie.
Szczegóły na stronie: muzeum.wielun.pl/ozarow/

Pabianice
Muzeum Miasta Pabianic w sobotę,18 maja, zaprasza na kolejną edycję Nocy Muzeów.

Program
"Świat Przyrody"
18:00 - 20:30 - Rozmowy o przyrodzie - spotkanie z Grzegorzem Bobrowiczem,
autorem zdjęć prezentowanych na wystawie „Szepty Przyrody”.
„Zielone kino pod chmurką”
21:00 - 21:30 - pokaz filmu przyrodniczego „Skarby Doliny Baryczy - Żurawie”
22:00 - 22:30 - pokaz film przyrodniczego „Skarby Doliny Baryczy - Bieliki”
23:00 - 23:30 - pokaz diaporam o polskiej przyrodzie.
Uwaga: miejsce projekcji w ogrodzie MMP; w przypadku niekorzystnej aury
pokazy odbędą się w budynku muzeum.
„Ho na ciacho” - rodzinne warsztaty pieczenia pierników połączone
z kuratorskim oprowadzaniem po wystawie „Świat toruńskiego piernika".
Startujemy o: 18:15, 19:15, 20:50 i 21:50 (zbiórka: dwór, I piętro)
Uwaga: ze względów bezpieczeństwa liczba uczestników ograniczona!
„Ocalić polskie piosenki od zapomnienia” - koncert akustyczny zagrają: Janusz Yanina Iwański
(gitara, śpiew), Zuzanna Iwańska (altówka, gitara, śpiew)
Muzycy wykonają utwory: Kory i Marka Jackowskiego, Marka Grechuty, Czesława Niemena,
Tadeusza Nalepy, Miry Kubasińskiej.
20:30 – 20:50 część I, 21:30 – 21:50 część II, 22:30 – 22:50 część III (dwór, sala kominkowa)

Zgierz
Program XIII Zgierskiej Nocy Muzeów, 18 V 2019

godz. 17:00- 20:00 – Przestrzeń Kreatywna "Recykling i sztuka" (Centrum Kultury Dziecka - ul. ks.
Sz. Rembowskiego 17);
godz. 17:15 – Spektakl "Śluby panieńskie" w wykonaniu PSONI Zgierz (Cafe&Bistro "U Tkaczy" - ul.
ks. Sz. Rembowskiego 1);
godz. 18:00 – Zwiedzanie ekspozycji "Biedermeier w Zgierzu - Salonu Rodziny Hermansów"
(Muzeum Miejsca Parku Kulturowego Miasto Tkaczy - ul. ks. Sz. Rembowskiego 1);
godz. 19:00 – Finisaż wystawy fotografii Artura Barczyńskiego pt. "Inklinacja kropli" oraz Joanny
Syncerek pt. "Plakat reklamowy" (Galeria Sztuki Parku Kulturowego Miasto Tkaczy - ul. ks. Sz.

Rembowskiego 1);
godz. 19:00 – Wernisaż wystawy "Od Galla Anonima do współczesności – Polska piórem wiecznym
opisana" (Muzeum Miasta Zgierza - ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21);
godz. 19:00-24:00 – stanowisko Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu - 100 lat Policji
Państwowej;
godz. 19:30 – Wernisaż wystawy "Szadkowscy – Malarstwo Grafika Rzeźba Biżuteria Architektura"
– wystawa z cyklu "Zgierskie Sagi Artystyczne" (Muzeum Miasta Zgierza - ul. gen. J. H.
Dąbrowskiego 21);
godz. 20:00 – Pokaz wykonywania zdjęć na szkle wraz z wystawą Romana Kravchenko pt.
"Ambrotypia" (Galeria Sztuki Parku Kulturowego Miasto Tkaczy - ul. ks. Sz. Rembowskiego 1);
godz. 20:30 – Koncert kwartetu smyczkowego Mezzofourte (Muzeum Miasta Zgierza - ul. gen. J. H.
Dąbrowskiego 21);
godz. 21:00 – Rozmowy Zgierzan o historii z Maciejem Wierzbowskim i dr Joanną Toberą przy
herbacie z samowara (Cafe&Bistro "U Tkaczy" - ul. ks. Sz. Rembowskiego 1);
godz. 21:00-23:00 – "Tajemnice mieszkań zgierskich sukienników" (Centrum Konserwacji Drewna
- ul. G. Narutowicza 6);
godz. 21:30 – Prezentacja "Zgierskie Miejsca" Młodzieżowej Akademii Historii z klubu Aktywnej
Młodzieży EZG (Muzeum Miasta Zgierza - ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21);
godz. 21:30-24:00 – nocne zwiedzanie ekspozycji Muzeum Miasta Zgierza (ul. gen. J. H.
Dąbrowskiego 21).
Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
Poza Muzeum Miasta Zgierza w organizację wydarzenia włączyły się inne instytucje i organizacje
związane z kulturą w mieście. A są to: Centrum Kultury Dziecka, Park Kulturowy Miasto Tkaczy,
Cafe & Bistro "U Tkaczy", Stowarzyszenie EZG, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu oraz
Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D. O. M.

Masz informację o wydarzeniach, które odbywają się w ramach Nocy Muzeów w naszym
regionie? Prześlij na adres: kontakt@regionkultury.pl

