KVĚTEN 2019
KNIHOVNA

MUZEUM

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

EMILIE SKOTNICOVÁ:
MANDALY

vzdělávací kurz
3. 5., 17. 5., 31. 5. (pá) | 9:00 – 11:00 | knihovna
vstupné ZDARMA

V životě je důležité pečovat jak o fyzickou kondici, tak o mentální
svěžest. Proto v knihovně pravidelně trénuje paměť, provádí mozkový jogging a vymýšlí nejrůznější aktivity certifikovaná trenérka
paměti Pavla Kovářová. Kurz je pro všechny věkové kategorie.

NOC LITERATURY 2019

literární happening | 9. 5. (čt) | 19:00 – 21:00
vstupné ZDARMA

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení na
netradičních místech. V letošním roce v podání seskupení klubu
malých forem StuArt Studénka.
19:00 radnice | 19:30 muzeum | 20:00 ZUŠ | 20:30 letní kino

MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI

filmová projekce | 14. 5. (út) v 17:00 | knihovna - Pidikino
vstupné 70 Kč pro členy FK / 80 Kč ostatní / 40 Kč děti

vernisáž | 6. 5. (po) v 17:00 | vstupné ZDARMA
výstava | 7. 5. - 16. 6. | muzeum
vstupné dle ceníku muzea

Srdečně zveme na výstavu děl bílovecké umělkyně Emilie Skotnicové, která se prostřednictvím autorské techniky věnuje hlavně
námětu mandal. Celosvětový fenomén ornamentálního kruhu
symbolizujícího svou souměrností a nekonečností jednotu se vyskytuje v různých podobách ve všech světových kulturách.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
18. 5. (so) | celý den | muzeum
vstupné ZDARMA

U příležitosti mezinárodního dne muzeí pořádaného Mezinárodní
radou muzeí ICOM otevře bílovecké muzeum návštěvníkům své
dveře bezplatně.

MUZEJNÍ NOC – NOC KOSTELŮ 2019

24. 5. (pá) | 19:00 – 22:00
muzeum / zámek / kostel sv. Mikuláše | vstupné ZDARMA

Malý Kun si užívá dětství plné pozornosti svých rodičů. Ovšem
jen do doby, kdy jeho svět naruší právě narozená sestřička Mirai.
Jemný film o křehkosti a kráse rodinných vztahů představuje jedinečné dobrodružství pro diváky od 5 do 105 let. Film uvedeme
s českým dabingem.

V rámci jubilejního XV. ročníku Festivalu muzejních nocí
pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR se bílovecké muzeum
zdarma otevře všem zájemcům pro nevšední zážitek. Pro děti
je připravena detektivní hra a dospělí se něco nového dozvědí
v atmosféře svíčkami osvětleného muzea. Navštívit budete moci
i kostel sv. Mikuláše s programem ku příležitosti Noci kostelů.

1+KK: KNIHOVNICKÉ KŘESLO
S MILADOU BERGROVOU

POPULARIZACE VĚDY A TECHNIKY:

talk show | 22. 5. (st) v 18:00 | knihovna
vstupné DOBROVOLNÉ

Bílovec je plný úspěšných osobností. Jednou z nich je také
volejbalistka Milada Bergrová (rozená Spalová). Nejen, že je
několikanásobnou držitelkou ocenění Volejbalistka roku, mnoho
let strávila v zahraničí a momentálně nastupuje na palubovku za
brněnský volejbalový klub Šelmy. Jak ovlivnil sport její život, kolik
mu obětovala, proč se vrátila zpátky na hřiště a kam ji posunuje její
nová vášeň – jóga? O tom všem v dalším moderovaném rozhovoru

KVĚTINOVÝ DEN

přednáška, výměna květin a kreativní workshop
23. 5. (čt) v 15:00 | knihovna - Klub seniorů Bílovec
vstupné ZDARMA

Co by byl květen bez květin? Přijďte si poslechnout, jak se správně
starat o pokojové květiny a jak se vyvarovat nejčastějších chyb
v jejich pěstování.

NOVÉ PŘÍSTUPY KE KLIMATICKÉ ZMĚNĚ
přednáška | 28. 5. (út) v 17:00 | muzeum
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

Do našeho muzea opět zavítá Lumír Kuchařík z Ekocentra Novojičínska s novou přednáškou. Nové trendy využívající resilientního
myšlení a jednání mohou být klíčem k pochopení a vyrovnání se
s proměnami přírody kolem nás.

FÉROVÁ SNÍDANĚ & BÍLOVECKÝ SWAP
komunitní akce | 11. 5. (so) | 9:00 – 12:00 | knihovna
vstupné ZDARMA

Vezměte celou rodinu a přijďte společně s námi prožít aktivní dopoledne na plácek za knihovnou. Zabalte si s sebou snídani dle
vlastní fantazie a dobrou náladu. Drobné občerstvení zajištěno.
Myslete udržitelně! To je hlavní smysl bíloveckého SWAPu. Ve
spolupráci s Klubem Inspirace budete moci vyzkoušet jaké to je,
když si pořídíte něco nového na sebe, ale nemusíte do obchodu.

mediální partner: časopis Program
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