PROGRAM - listopad 2017

VÝSTAVA
Jízdárna
3. 11. 2017 - 25. 2. 2018

VÝSTAVA XXL
V letošním roce 2017 si Regionální muzeum v Teplicích pøipomíná 120. výroèí svého otevøení
a 70 let pùsobení na teplickém zámku. Na VÝSTAVÌ XXL je prezentováno to NEJ
z pøírodovìdných, archeologických, historických a knihovních depozitáøù teplického muzea.
K výstavì vyšel katalog s fotografiemi témìø 200 sbírkových pøedmìtù, který stojí 120 Kè.

BIBLIOFILIE – knihy láskou tvoøené
VÝSTAVA
Výstava pøedstavuje muzejní sbírku nejdokonaleji zpracovaných èeských knih za posledních
I. a II. výstavní místnost ètyøicet let. Jedná se o knihy s láskou a péèí tvoøené a to jak po stránce literární, tak i s ohledem na
jejich výtvarné a knižní zpracování. Lze zde nalézt nejrùznìjší tituly básníkù, spisovatelù
do 26. 11.
a výtvarníkù, jejichž díla jsou i po letech hluboce zapsána v srdcích ètenáøù a milovníkù krásných
knih.
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou PhDr. Janou Perutz Michlovou probìhne
v úterý 7. 11. v 17 hodin.
VÝSTAVA
III. výstavní místnost
14. 11. - 31. 12.

EXPONÁT MÌSÍCE
foyer / vstup zdarma

HORNÍ MÌSTA KRUŠNÝCH HOR
Ústecký kraj spoleènì s krajskými muzei pokraèuje v podpoøe nominace Hornické kulturní krajiny
Krušnohoøí/Erzgebirge na Seznam UNESCO. V letošním roce pøipravil pro veøejnost putovní
výstavu Horní mìsta Krušných hor. Výstava pøedstavuje dùležité hornické lokality, které vznikly
díky tìžbì nerostného bohatství na èeské stranì Krušných hor a mìly významný vliv na osídlení,
hospodáøství a kulturu území dnešního Ústeckého a Karlovarského kraje. Výstava je dvoujazyèná,
v èeském a nìmeckém jazyce.

VZKAZY Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI
Exponátem mìsíce listopadu je nìmecky psaný vzkaz z roku 1936, který byl nalezen pøi opravì tzv.
Kolostùjových vìžièek v Teplicích a vzkaz øeditele teplického muzea, který byl do kopule vìžièek
vložen v øíjnu letošního roku.

VE ZNAMENÍ SALAMANDRA
PØEDNÁŠKA
Místnost pro návštìvníky Ocasatí obojživelníci v mýtech a ve skuteènosti. Pøednáška s ukázkou živých exponátù.
teplického zámku
Pøednášející: PhDr. Jiøí Wolf.
úterý 14. 11. v 17 hodin Vstup zdarma
KINEDOK NA TEPLICKÉM ZÁMKU
PROMÍTÁNÍ
na teplickém zámku
V rámci festivalu dokumentárních filmù KineDok 2017 bude na teplickém zámku uveden norský
Místnost pro návštìvníky dokument S dìdou na mìsíc.
teplického zámku
Vstup zdarma
úterý 28. 11. v 17 hodin
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