Placówki kultury zapraszają na Noc Muzeów
Muzeum Szlachty Mazowieckiej i Muzeum Romantyzmu przygotowały wiele atrakcji

Opinogóra - Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Początek atrakcji zaplanowany został na godz. 16.00, a wśród nich będą:
godz. 16.00, Oficyna muzealna
„W poszukiwaniu Opina”
spotkanie z Rafałem Kado, autorem komiksu „Opin”
warsztaty „Rysujemy komiks”
godz. 17.30 – 19.30, Folwark
warsztaty kreatywne dla dzieci
WERKOWANIE - prezentacja warsztatu i pracy podkuwacza końskich kopyt w muzealnej stajni
zajęcia inspirowane końmi
Ilość miejsc na zajęciach kreatywnych 18:30 - 19:30 ograniczona, zapraszamy pierwsze 30 osób
godz. 17.00, Dwór Krasińskich
„Chopin na strunach”
wykonawcy: Maciej Strzelczyk, Romuald Erenc, Piotr Rodowicz
godz. 19.00, Oranżeria
„Przeboje Jana Kiepury”
wykonawcy: Joanna Horodko (sopran), Sławomir Naborczyk (tenor), Mirosław Feldgebel (fortepian), Andrzej Krusiewicz
(konferansjer)
godz. 21.30, Oranżeria - ATLE Blues Band
po zmroku pokaz laserowy
Jak co roku organizatorzy liczą na przybycie do Muzeum sympatyków, miłośników organizowanych przez Muzeum wydarzeń, a
także wszystkich tych, którzy tę jedyną w roku noc, kiedy drzwi naszych ekspozycji są otwarte, postanowią spędzić w Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze.
Zwiedzanie ekspozycji muzealnych w ramach Nocy Muzeów odbywać się będzie bezpłatnie w godzinach 17.00 - 23.00, ostatnie
wejście do obiektów o godz. 22.30.
Zwiedzanie kościoła i podziemi grobowych z przewodnikiem muzealnym o godz. 20.00 (zbiórka chętnych przy pomniku
Zygmunta).
Podczas NOCY MUZEÓW czynne będą obiekty gastronomiczne: Gościniec Ogrodnika i Kawiarnia Pod Kasztanami (na folwarku)
do godz. 22.00.
Ciechanów - Gółotczyzna
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie serdecznie zaprasza do wszystkich swoich placówek na NOC MUZEÓW, która
odbędzie się 19 maja br. od godziny 18:00 do 23:00.
Noc Muzeów w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie to możliwość bezpłatnego zwiedzania wszystkich trzech
placówek – Budynku ekspozycyjnego przy ul. Warszawskiej 61, Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie i oddziału
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – (Dworku Aleksandry Bąkowskiej, Krzewni – Aleksandra Świętochowskiego i Dworku
Drobnoszlacheckiego).
PROGRAM:
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie ul.Zamkowa 1
zwiedzanie zamku wraz z rekonstruktorami Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej
pokazy walk rycerskich oraz uzbrojenia godz. 18.00, 19.00 , 21.00 , 22.00

22.30 Teatr ognia ENIGMA
Oddział Muzeum w Gołotczyźnie
scenki rodzajowe w wykonaniu SRH 79 pp nawiązujące do wejścia sowietów do Gołotczyzny w sierpniu 1920 roku. godz.
18.40 , 20.40
rozmowy w karczmie godz. 20.00
imprezy towarzyszące: warsztaty dla dzieci „Kury, ptaki i inne cudaki” godz.od 19.00, do 20.30, bezpłatne zwiedzanie
ekspozycji, pokazy grup rekonstrukcyjnych, karczma
Budynek ekspozycyjny przy ul. Warszawskiej 61
zwiedzanie wystawy czasowej „Świat toruńskiego piernika” (żaglowiec – koga a w nim kramy z przyprawami, formydo
pierników, XVI – wieczna piekarnia)
warsztaty samodzielnego wypieku piernika
godz. 19.00 i 21.00 -zwiedzanie wystawy czasowej „Piechota w zbiorach Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79pp”
w towarzystwie członków stowarzyszenia
bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych
zajęcia i warsztaty dla najmłodszych
Tradycyjnie między oddziałami muzeum będzie kursował darmowy autobus.
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