PROGRAM - leden 2018

VÝSTAVA
Jízdárna
do 25. 2.

VÝSTAVA XXL
V roce 2017 si Regionální muzeum v Teplicích pøipomnìlo 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, o který lze na výstavì
soutìžit po vyplnìní pracovního listu.

SVÌT KOSTIÈEK LEGO
VÝSTAVA
Výstava mnoha pestrobarevných exponátù poskládaná ze stavebnice Lego vhodná pro všechny
I. a II, výstavní místnost vìkové kategorie. Naleznete zde exponáty sestavené z témìø 250.000 dílkù stavebnice Lego.
Náplní výstavy je tematická expozice modelové øady vozidel edic Creator exclusive a Model Team,
do 11. 3.
vesmírných broukù a UFO z edice Space, dále èást rozsáhlé sbírky dnes již nevyrábìných kostièek,
kousátek, chrastítek a dalších zajímavostí pro batolata, která byla známa pod pojmem Lego Baby
Primo, nebo napø. vybrané edice z Lego City, Bionicle, Elves. Návštìvníci si mohou prohlédnout
i horkou novinku letošního roku - filmové postavy z edice BrickHeadz.

SOUTÌŽ
do 11. 3.

HRA O STAVEBNICI LEGO!
Souèástí výstavy je od ledna 2018 soutìž o stavebnice LEGO! Soutìžní otázka zní: "Tipnìte si,
z kolika kostièek se skládá výstava SVÌT KOSTIÈEK na teplickém zámku?" Své odpovìdi
s kontaktními údaji (jméno, telefon nebo mail) uveïte na soutìžní lístek, který dostanete pøi vstupu
na výstavu a vyplnìný odevzdáte pøi odchodu z výstavy.

HORNÍ MÌSTA KRUŠNÝCH HOR
VÝSTAVA PRODLOUŽENA
III. výstavní místnost
do 28. 1.

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.

HISTORIE HORNÍCH MÌST V KRUŠNÝCH HORÁCH. VÝCHODNÍ KRUŠNOHOØÍ
Pøednáška k výstavì HORNÍ MÌSTA KRUŠNÝCH HOR se zabývá základní historií tìžby rud
PØEDNÁŠKA
Místnost pro návštìvníky v Krušných horách od raného støedovìku v souvislosti s osídlením. Hlavní dùraz je kladen na horní
ètvrtek 18. 1 v 17 hodin mìsta východního Krušnohoøí. Kromì tìžby se pøednáška vìnuje i následnému vývoji až do
20. století v souvislosti s tzv. novými øemesly. Dùraz klade na fenomén krajkáøství, prýmkaøský,
plátenictví, rukavièkáøství, puškaøství, bylinkáøství, tìžbu rašeliny a pálení vápna èi výrobu
kobaltové barvy.
Pøednášející: Mgr. Jiøí Šlajsna
Vstup zdarma
HORNICKÁ CEREMONIÁLNÍ ŠAVLE
EXPONÁT MÌSÍCE
Vystavená šavle byla souèástí nálezu zbraní objeveného 6. dubna 2014 pomocí detektoru kovù
foyer / vstup zdarma
v okolí Mlýnské ulice v Teplicích. Nález se skládal z meèíku, polského bodáku, nacistické díky
(s vìnováním) a hornické šavle. Šavle z uniformy báòského úøedníka, pochází z RakouskaUherska, lze ji datovat do poloviny 19. až poèátku 20. století.

NABÍDKA
PRO ŠKOLY

TØ I VÝSTAVY ZA CENU JEDNÉ!
Pøedem objednané školy mohou v lednu 2018 navštívit tøi výstavy teplického muzea za cenu jedné
a to i v dopoledních hodinách.
Kontakt: 731 495 326 nebo ticha@muzeum-teplice.cz
Vstupné 30,- Kè / žák, uèitelský doprovod zdarma
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