Muzejní noc 2012 v Novém Jičíně

Muzeum Novojičínska bylo v letošním roce poctěno jako první muzeum
v Moravskoslezském kraji uspořádat Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. Slavnostní
akt u příležitosti Mezinárodního dne muzeí bude uskutečněn v pátek 18. května 2012 v Nové
galerii Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Národní zahájení se bude konat pod záštitou
hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase a starosty města Nového Jičína
PhDr. Jaroslava Dvořáka.
V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy
zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Akce tohoto typu jsou v zahraničí již řadu let
obvyklé a mezi návštěvníky velice oblíbené – jde o jednoduchý princip, kdy muzea a galerie
ve spolupráci s dalšími institucemi v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních nočních
hodin a nabídnou svým návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné. Volným
vstupem počínaje a speciálními programy konče. Od čtvrtého ročníku tato významná událost
oficiálně začíná Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací
krajů ČR a některým z krajů České republiky. V letošním roce proběhne toto slavnostní
zahájení v Novém Jičíně (18. května 2012) a řadu muzejních nocí uzavře Pražská muzejní
noc (9. června 2012).
Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18.
května.

Dovolte nám, abychom Vás jménem Asociace muzeí a galerií České republiky, Asociace
krajů České republiky, Moravskoslezského kraje, Města Nového Jičína a Muzea
Novojičínska, příspěvkové organizace /s finanční podporou Ministerstva kultury České
republiky/ pozvali do areálu Žerotínského zámku na jedinečnou příležitost být účastni tohoto
muzejního svátku.
Program Muzejní noci 2012 v Žerotínském zámku v Novém Jičíně

16.00 hodin – Nová galerie a Rytířský sál
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí
a vernisáž výstavy KAREL I. – POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL
u příležitosti 100. výročí návštěvy arcivévody Karla a princezny Zity v Novém Jičíně
17.30 hodin – Předsálí Nové galerie
Prezentace 3D projektu unikátního letadla Viléma Žurovce
18.00, 20.00 hodin – 2. zámecké nádvoří
„DUEL“ - vystoupení vojenského historického klubu Husarské akademie
a program pro děti
19.00 – 23.00 hodin – Rytířský sál
Fotografická soutěž o nejkrásnějšího prince a princeznu
20.00 hodin – Nová galerie
Módní přehlídka u příležitosti 125. výročí založení muzea v Novém Jičíně
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 hodin – Pokladna muzea
Komentované prohlídky expozicemi muzea v Žerotínském zámku
16.00 – 23.00 hodin
Další doprovodný program, jízda dětí na ponících

Další informace:
www.muzeum.novy-jicin.cz
www.cz-museums.cz

