BŘEZEN 2019
KNIHOVNA

MUZEUM

LOVCI PEREL A KNIŽNÍ VÝZVA 2018

MARIE VIDEMANOVÁ:
TĚLOVOST

slavnostní vyhlášení vítězů | 7. 3. (čt) v 17:00 | knihovna
vstupné ZDARMA

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na společné setkání při
slavnostním vyhlášení výsledků vsoutěžích Lovci perel a Knižní
výzva 2018. Zároveň odtajníme zadání nové Knižní výzvy pro rok
2019.

A DÝCHEJTE KLIDNĚ

filmová projekce | 12. 3. (út) v 18:00 | Pidikino
vstupné 70 Kč členové FK / 80 Kč ostatní

Okraj islandského poloostrova Reykjanes. Dvě ženy, jejichž
osudy se na krátkou chvíli díky nepředvídatelným okolnostem
prolnou. Mezi islandskou svobodnou matkou a africkou ženou
žádající o politický azyl se vytvoří intimní pouto a obě začnou
společně bojovat za to, aby se jejich životy vrátily na tu správnou
cestu.
drama / Island, Švédsko, Belgie / 2018 / 100 minut / ČSFD 73%

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

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.

POPULARIZACE VĚDY A TECHNIKY:
VÝPRAVA NA DEVÁTOU PLANETU
přednáška | 14. 3. (čt) v 17:00 | muzeum
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

Existuje, nebo ne? Tajemnou planetu X na hranicích sluneční
soustavy zatím lidské oko nespatřilo, ale její existenci matematici
potvrdili podle pohybu okolních těles. Na výpravu do hlubin vesmíru nás vezme pracovník Matematickéhou ústavu Slezské univerzity, pan RNDr. Petr Blaschke, PhD.

BÍLOVEC OBYČEJNĚ A NEOBYČEJNĚ
vernisáž | 13. 3. (st) v 16:00 | knihovna | vstupné ZDARMA

fotografická výstava | 13. 3. - 15. 4. | knihovna | vstupné ZDARMA

Bílovec očima místních fotografů. Výstava 4. ročníku fotografické
soutěže nabídne různé pohledy na město ve čtyřech ročních obdobích. Součástí vernisáže bude vyhlášení vítězů jednotlivých
kategorií a také prezentace všech zaslaných fotografií.

ALENA MORNŠTAJNOVÁ: HANA

beseda a autorské čtení | 21. 3. (čt) v 17:00 | knihovna
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

Autorské čtení z posledního románu Hana úspěšné české spisovatelky a překladatelky Aleny Mornštajnové. Jedna z nejoblíbenějších autorek současnosti přijede představit všechny své vydané
knihy Slepá mapa, Hotýlek a Hana. Součástí besedy bude také
autogramiáda a prodej knih.

BÍLOVECKÉ SPOLKY V KONTEXTU
RAKOUSKÉHO SLEZSKA
přednáška | 26. 3. (út) v 17:00 | muzeum
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

Když František Josef I. vydal Říjnový diplom (1860), hudebníci,
umělci, sportovci, turisté, střelci a celá řada dalších dostali příležitost začít se legálně sdružovat. Spolky se v našich zemích až do
období první republiky těšily nebývalé oblibě. Mgr. Ondřej Haničák
ze Slezského zemského muzea, kurátor výstavy Spolkový život ve
Slezsku, laskavě přijal pozvání bíloveckého muzea a své bádání
zaměřil i na náš region.

1+KK: KNIHOVNICKÉ KŘESLO
S GEORGI STOJKOVEM
talk show | 27. 3. (st) v 18:00 | knihovna
vstupné DOBROVOLNÉ

Dalším hostem moderovaného rozhovoru bude bílovecký grafik
a designér s bulharskými kořeny Georgi Stojkov. Muž s toulavými
botami, velkým charisma, manžel a otec čtyř dětí, který stojí za
vznikem Studia Stojkov. Tento večer bude velmi živelný!
mediální partner: časopis Program
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