ÚNOR 2019
KNIHOVNA

MUZEUM

TUKTUKEM Z BANGKOKU DOMŮ

MARIE VIDEMANOVÁ:
TĚLOVOST

cestopisná beseda | 7. 2. (čt) v 18:00 | knihovna
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

výstava | 15. 1. - 22. 3. | muzeum
vstupné dle ceníku muzea

Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomáš Vejmola pořídil na
cestách v Thajsku a bez jakékoli zkušenosti se úplně sám vydal tímto 35 let starým vozem přes půl světa. Ujel téměř 13 000
km přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko, až jej přesně do roka a do dne dotlačil do rodných Hranic
na Moravě. O tom, že všechno jde, když se chce, nám Tomáš
s humorem a jistou nadsázkou rád povypráví. Nenechte si ujít!

Speciální výstavní instalace pro bílovecké muzeum představí tři
okruhy zájmu autorky – otisky těla v hravé kombinaci s geometrickými tvary, zachycení okamžiku zmrazením pohybu a aktivaci
citového prožitku diváka prostřednictvím hmatu. Dotkněte se „tělovosti“ v podání mladé sochařky BcA. Marie Videmanové.

LABLE WOO: SEDM ANDĚLŮ

VAMPYRISMUS VE SLEZSKU

literární beseda | 21. 2. (čt) v 18:00 | knihovna
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

přednáška | 19. 2. (út) v 17:00 | muzeum
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

„Všem, co tak dlouho čekali na druhý díl, se omlouvám, ale život někdy
zpomalí plány. A některé věci holt musí dozrát, aby z nich nebyl brak.“

Historik Muzea Těšínska Mgr. Petr Zajíček nás seznámí s celosvětovým fenoménem víry ve vracející se mrtvé s důrazem na
příklady z našeho regionu. Posluchačům přiblíží příčiny a projevy
tohoto lidového poblouznění ve světle archeologických nálezů.

Říká autor autobiografické knihy Neonový vrch, píšící pod
pseudonymem Lable Woo. Po šesti letech od vydání svého
literárního debutu nám představí svou novou knihu Sedm andělů.
Přijďte si poslechnout pokračování cesty, která krátkozrakým
jednáním sociálních pracovnic začala v koloběhu diagnostických
ústavů.

NA CHESILSKÉ PLÁŽI

filmová projekce | 26. 2. (út) v 18:00 | Pidikino
vstupné 70 Kč členové FK / 80 Kč ostatní

Bolestná romance o nenaplněné lásce podle slavné novely Iana
McEwana. V citlivém dramatu sledujeme mladý pár na líbánkách
na počátku šedesátých let. V hotelu s vyhlídkou na pláž však novomanželé zjišťují, že na svatební noc nejsou zdaleka připravení.
Snímek s humorem i smutkem odkrývá, jak hluboko se normy
a očekávání doby obtiskují do dospívající generace.
Drama / Romantický / 110 min. / ČSFD 66%

MILADA GILGOVÁ:
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

odborná přednáška | 28. 2. (čt) v 15:00 | knihovna
vstupné zdarma

Přestože moderní medicína dosahuje úžasných pokroků v operačních postupech i léčbě akutních nemocí, základem péče
o naše zdraví po staletí vždy byla a nadále zůstává medicína celostní. Ta respektuje člověka jako jeden celek – jeho tělo, mysl,
duši i emoce. Pomocí hledání příčinných souvislostí a přírodního, jemného a šetrného ovlivňování napomáhá obnovení harmonie, zdraví a tělesné i duševní kondice. Mgr. Milada Gilgová
nás přesvědčí, že spolupráce klasické a alternativní medicíny je
tou nejlepší volbou v péči o naše zdraví.
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