MUZEALNE AKTUALNOŚCI 23-29 LIPCA 2018

KONSERWATORSKI PRZEKŁADANIEC

RodzINNE soboty na Bielanach
Thesaurus Cracoviensis, ul. Ks. Józefa 337
Soboty w Thesaurus Cracoviensis upływać będą pod znakiem warsztatów z
cyklu Muzeokreacja. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z Pracowni
Konserwacji MHK. Zapoznają oni uczestników ze specyfiką swojej pracy i
zaproszą w miejsca, gdzie dokonują prawdziwych cudów, naprawiając dzieła
sztuki.
Spotkanie III, 28 lipca
Podczas ostatniego spotkania uczestnicy poznają zasady
prawidłowego przechowywania obiektów z metalu i papieru. Bogatsi o
zdobytą wiedzę samodzielnie przygotują opakowanie z papieru
dekoracyjnego do przechowywania wykonanego wcześniej przez siebie
medalu lub medalionu.
Liczba miejsc ograniczona. Aby dokonać rezerwacji na zajęcia, należy
skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Centrum Obsługi
Zwiedzających: e-mail: info@mhk.pl, tel. 12 426 50 60.
Warunkiem przeprowadzenia zajęć edukacyjnych jest udział minimum 5 osób.
Koszt: 12 zł/os.

ŚREDNIOWIECZE DA SIĘ LUBIĆ! 2018

28 i 29 lipca, godz. 11:00-21:00
Barbakan
Zapraszamy na kolejny weekend wakacji do naszego wehikułu czasu, by
przenieść się do Średniowiecza.
Czy średniowiecze da się lubić? Epokę uważaną za synonim ciemnoty i
zacofania? Co kryły te „mroczne wieki”? Od kilku lat Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa udowadnia, że jednak Średniowiecze da się lubić! Nie tylko za
jego „mroczny klimat, ale dla wielu tajemnic wartych poznawania.
Weekend 5:
28 lipca (sobota)
Barbakan godz. 13:00-21:00
Swadźba u księcia - zrękowiny i wesele – inscenizacja „zwyczaje dworskie”.
Koncert muzyki średniowiecznej na żywo – zespół Dziwoludy. Nauka tańca,
prezentacja kuchni średniowiecznej, warzenie soli, zielarz, dawne środki
czystości, tkactwo. Pokazy walk wojów.
29 lipca (niedziela)
Barbakan godz. 11:00-17:30
Finał festiwalu tańców dworskich – Cracovia Danza
Obowiązuje rezerwacja miejsc w Centrum Obsługi Zwiedzających: info@mhk.pl
Pełny program wydarzenia dostępny na stronie:
http://www.mhk.pl/aktualnosci/sredniowiecze-da-sie-lubic-2018
Udział w cenie biletu

MUZEUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

LATO W MUZEUM

Spędź lato z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa!
Pełen program znajdziesz tu: http://www.mhk.pl/aktualnosci/lato-w-muzeum
Zapraszamy dzieci i młodzież do naszych oddziałów. Zajęcia są bezpłatne.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@mhk.pl
Lato w Muzeum: Światła chanukowe
24 lipca (wtorek), godz. 10:00
Stara Synagoga, ul. Szeroka 24
Warsztaty, podczas których spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, co
Biblia i legenda mówią o święcie Chanuka? Na uczestników czekają gry
świąteczne bączkiem chanukowym, a także inscenizacja zapalania świateł w
świecznikach chanukowych.
Lato w Muzeum: Polski żołnierz 1939 – umundurowanie, uzbrojenie,
musztra
24 lipca (wtorek), godz. 11:00
Ul. Pomorska, ul. Pomorska 2
Pomimo potężnej przewagi wroga we wrześniu 1939 r. polski żołnierz bił się
bohatersko i z honorem. Co ważne, nie w każdej sytuacji był skazany na brak
nowoczesnego wyposażenia. Problem polegał na tym, że miał go w
niewystarczających ilościach. Podczas warsztatów będzie można wziąć do ręki
wybrane elementy ówczesnego uzbrojenia wojsk piechoty oraz zapoznać się
osobistym żołnierskim rynsztunkiem.
Zajęcia dla dzieci w wieku 10–13 lat
Lato w Muzeum: „Do boju marsz, do boju…”
24 lipca (wtorek), godz. 11:00
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
W 2018 roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz – 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Podczas warsztatów opowiemy Wam o umundurowaniu i
uzbrojeniu legionistów polskich biorących udział w I wojnie światowej, będzie
można również przymierzyć m.in. uniform strzelca czy beliniaka.
Lato w Muzeum: I Ty możesz zostać obrońcą Krakowa!

24 lipca (wtorek), godz. 11:00
Celestat, ul. Lubicz 16
Podczas warsztatów bronioznawczych uczestnicy poznają dzieje krakowskiego
systemu fortyfikacji i Bractwa Kurkowego, a także wcielą się w rolę dawnych
obrońców miasta – m.in. poznają historię uzbrojenia wykorzystywanego przez
mieszczan, nauczą się rozpoznawania różnych typów broni. W trakcie zajęć
zaprezentowana zostanie broń strzelecka, palna – czarnoprochowa, broń biała
oraz drzewcowa, zaś każdy z uczestników będzie mógł wziąć do ręki repliki
eksponatów przechowywanych w muzeum.
Lato w Muzeum: Dookoła Zalewu Nowohuckiego
26 lipca (czwartek), godz. 10:30
START: Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16
Zalew Nowohucki to jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych nowohucian.
Podczas spaceru poznamy okoliczności powstania tego zbiornika wodnego i
jego „mieszkańców”, porównamy, jak dawniej i obecnie można spędzać tu czas
wolny.
Lato w Muzeum: Ludzie z aptecznej szuflady
26 lipca (czwartek), godz. 11:00
Apteka pod Orłem, Pl. Boh. Getta 18
Tematyczne zwiedzanie wystawy stałej, którego punktem wyjścia będą historie
indywidualnych osób – mieszkańców krakowskiego getta. Uczestnicy na bazie
dostępnych multimediów, fotografii i dokumentów samodzielnie prześledzą losy
wybranych bohaterów, a następnie podzielą się zdobytą wiedzą z rówieśnikami,
wcielając w rolę przewodników.
Zajęcia dla młodzieży w wieku 13–18 lat
Lato w Muzeum: Misja detektyw
27 lipca (piątek), godz. 11:00
Thesaurus Cracoviensis, ul. Księcia Józefa 337
W muzealnym skarbcu pełnym tajemnic na uczestników czeka wiele wyzwań!
Za pomocą detektywistycznego sprzętu, sprytu i wrodzonej dociekliwości, a
czasem też dzięki odrobinie szczęścia tajni wywiadowcy będą mogli rozwiązać
niejedną zagadkę. Podczas zajęć uczestnicy zwiedzą muzealny magazyn i
wcielą się w rolę detektywów, odkrywając tajemnice zgromadzonych tam
obiektów.

MUZEALNE OPOWIEŚCI
Czy widziałeś już na TVP KRAKÓW nasze wspólne dzieło Muzealne opowieści?
Dla mniej wtajemniczonych...Działo się w Krakowie sezon 2, w nowej - bardziej
dynamicznej odsłonie.
Mrożące krew w żyłach historie, krakowskie tradycje i zwyczaje, miejsca,

których w Krakowie już nie ma... historie zaklęte w eksponatach...
Odcinki można zobaczyć na muzealnym kanale Youtube.
Codziennie od 2 czerwca aż do końca roku pojawia się jedna opowieść.
Jaki jest jeden z najcenniejszych eksponatów w Muzeum Historycznym Miasta
Krakowa?
Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w poniżej prezentowanym odcinku:
https://www.youtube.com/watch?v=vq8_yadpdpo
Zapraszamy wszystkich do oglądania!
KOMUNIKAT!
Informujemy, że w dniach 16 lipca - 5 sierpnia Dom Zwierzyniecki będzie nieczynny ze względu
na zmianę ekspozycji.
W niedzielę 5 sierpnia o godz. 12.00 zapraszamy na wernisaż wystawy Krakowski Hejnał
Wolności - Kopiec pamięci.

TRWAJĄCE WYSTAWY CZASOWE
Czy zwiedziłeś już nasze wystawy czasowe? Sprawdź na naszej stronie
www.mhk.pl/wystawy/czasowe kiedy i w którym oddziale można je zwiedzać, by zdążyć
przed ich końcem.

PAN WIECZNIE MŁODY. LUCJAN RYDEL W 100-LECIE ŚMIERCI
5 lipca – 9 grudnia 2018
Dom pod Krzyżem, ul. Szpitalna 21

WIZJA LOKALNA. PODGÓRZE W OCZACH FOTOGRAFÓW
27 kwietnia – 30 września 2018
Muzeum Podgórza

STALE O NOWEJ HUCIE
25 kwietnia – 23 września 2018
Dzieje Nowej Huty

TRASA OBRONNOŚCI
6 kwietnia - 31 października 2018
Mury Obronne, Barbakan, Celestat

OSTOJA TRADYCJI
22 grudnia 2016 – 30 listopada 2018
Stara Synagoga
https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA

KL PLASZOW wystawa plenerowa
Teren poobozowy, pomiędzy ul. Kamieńskiego a ul. Wielicką

CZESŁAW DŹWIGAJ: CHORAŁ POLSKI
30 czerwca 2018 - 10 listopada 2018
Celestat

