2018
do 30. ledna 2018
Betlémy řezbářské rodiny Haldových
17. března – 2. dubna
Velikonoce v muzeu
Soutěž o nejkrásnější kraslici.

14. července
Muzejní staročeské trhy
Ve venkovních prostorách muzea.
srpen–září
MSSS Oáza
Výstava ve sklepení Spolkového domu.

23. dubna – 27. dubna
Muzejní týden pro školy
Netradiční historické prohlídky s naučnou
a vzdělávací tematikou.
ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY
květen
DDM STONOŽKA
Výstava ve sklepení Spolkového domu.
7. května – 30. září
Svět loutek
Tematická výstava.
18. května od 9 do 17 hodin
Městské muzeum, Městská galerie Zázvorka
Mezinárodní den muzeí a galerií
Volný vstup do objektů zdarma.
červen–červenec
Draci a dráčata v českých zemích
Výstava MŠ Na Františku ve sklepení
Spolkového domu.

4. srpna od 18 hod.
Muzejní noc
s Janem Černčickým z Kácova
Noční prohlídka s programem.
8. září od 9 hod.
Dny evropského dědictví
Zpřístupnění vybraných památek zdarma,
historický průvod, bohatý kulturní program.
1. říjen – 9–17 hod.
Mezinárodní den seniorů
Komentované prohlídky muzea pro seniory
zdarma.
29. listopadu
Adventní muzejní noc
Prohlídky muzea s komponovaným programem.
30. listopadu 2018 – 1. února 2019
Betlémy a Vánoce v muzeum

OSTATNÍ AKTIVITY
Jaro, podzim – vlastivědné procházky po
historických pamětihodnostech města (známá
i méně známá místa, náměstí, sklepení atd.)
Kdykoliv během roku – nabídka
zejména pro školy
Komentované prohlídky historického centra
s důrazem na seznámení s dějinami města
a představení památkových objektů.
Prohlídky zvonice v Krčíně s výkladem
o historii stavby, zvonech a zvonění
Komentované prohlídky muzejních expozic
s ukázkami: barokní lékárna, měšťanský
betlém, historie města, řemesla, příroda
regionu, hodinky Prim
Výklad o lidovém léčitelství, lékárnictví
s praktickými ukázkami v bylinkové zahrádce
(v letním období)
Prohlídky stálých expozic a krátkodobých
výstav výtvarného umění v Městské galerii
Zázvorka s výkladem
Přednášky o historii města
* Nové Město nad Metují v průběhu 500 let
* Turistické cíle v okolí Nového Města n. Met.
* Historie železnice v Novém Městě n. Met.

Dále připravujeme: červencové a srpnové pondělky od 14 hod. Komentované prohlídky města a několik menších výstav.

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
Plán výstav na rok 2018
18. ledna. – 10. března
15. března – 13. května
17. května – 16. června
21. června – 19. září
28. červen – 30. září
13. září – 10. listopadu
15. listopadu 2018 – 13. ledna 2019

Irena Štyrandová – Jenom papír?!
Stanislav Gaber – obrazy
Eva Pannée (výstava výtvarnice z partnerského města Hilden)
Karel Vondráček – výběr z díla
Zmatené peníze (interaktivní výstava)
Stanislav Kulda – kresby
Vojtěch Sedláček – grafika, kresba

Více informací o chystaných akcí naleznete na www.muzeum–nmnm.cz
Městské muzeum v Novém Městě nad Metují si vyhrazuje právo změny výstavního programu.

