ZÁMEK VSETÍN

KVĚTEN/ČERVEN

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

2. 10. 2020 – 30. 5. 2021

VE STÍNU PÍPY

Prodloužili jsme pro Vás úspěšnou výstavu o historii hostinců a výroby alkoholu na Valašsku.

11.5 – 26. 9. 2021

MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

Seznamte se se způsoby námluv a rozmnožování v přírodě kolem nás. Čeká vás poučení, zábava i spousta interaktivit.

15. 6. – 29. 8. 2021

SKLÁRNA V KAROLINCE

Výstava k nedožitému 160. výročí poslední sklárny na Valašsku představí bohatý výběr z unikátní sbírky vsetínského muzea.

22. 6. – 12. 9. 2021

INTERFOTKLUB VSETÍN 2020

Nejlepší snímky 31. ročníku mezinárodní fotografického bienále. Výstava probíhá i v Galerii Stará radnice.

Každý den mimo pondělí | 9:00–17:00 hodin

STÁLÉ EXPOZICE A VYHLÍDKOVÁ VĚŽ

Historie i současnost Valašska napříč obory, moderní expozice s řadou interaktivních prvků, zábava pro děti i dospělé, krásný výhled
ze zámecké věže.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

20. 6. 2021 | 15:00 hodin

INTERFOTKLUB VSETÍN 2020 – VERNISÁŽ
Zahájení výstavy a ocenění autorů nejlepších fotografií za účasti prezidenta salonu Jindřicha Štreita. Vystoupí Naty and Gents.

30. 5. a 27. 6. 2021 | 14:00–16:00 hodin

KNIŽNÍ BAZÁREK

Výměna, darování či nákup knih, ochutnávka fair-trade kávy, výtvarná dílna pro děti, prohlídka výstav.

HVĚZDÁRNA VSETÍN
Pracovní dny | 9:00–15:00 hodin

EXKURZE A POZOROVÁNÍ SLUNCE
Prohlídka hvězdárny a venkovní meteorologické stanice. Za příznivých podmínek pozorování Slunce.

Každý pátek | za vhodných podmínek

VEČERNÍ ASTRONOMICKÁ
POZOROVÁNÍ
Přijďte s námi obdivovat krásy noční oblohy. V květnu vždy od 21:00 do 23:00 hodin, v červnu od 22:00 do 23:30 hodin.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

10. 6. 2021 | 11:30–13:30 hodin | za vhodných podmínek

ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE

Nenechte si ujít pozorování jediného letošního zatmění Slunce viditelného ze vsetínské hvězdárny.

19. 6. 2021 | 18:00–23:30 hodin

SLAVNOSTI SLUNOVRATU

Soutěže a tvoření pro děti, astroprojekce, opékání špekáčků, písničky u táboráku, pozorování noční oblohy.

| @muzeumregionuvalassko

www.muzeumvalassko.cz

Upozorňujeme, že na základě mimořádných nařízení vlády ČR musí výstavy a akce Muzea regionu Valašsko provázet opatření k zajištění
zdraví účastníků a omezení šíření onemocnění COVID 19. Program může být změněn na základě aktuální epidemiologické situace.
Více informací najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz a Facebooku @muzeumregionuvalassko.

