pestré akce v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur
září–prosinec 2020
19. září | 9–17 hodin
Den otevřených dveří památek

Prohlídka renesančního Mydlářovského domu

7. října | 18–21 hodin
Noc literatury

Texty přečte a zahraje Michal Mareda alias Márdi

17. října
v 15 hodin: Dvě pohádky o zvířátkách

Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících JAMU Brno

v 16 hodin: Perpetuum mobile

Zábavný večerní program v otevřených muzeích
vstup volný

29. listopadu | 17–20 hodin
Pod křídly anděla

Rozsvícení vánočního anděla splněných přání
na arkádách; vánoční atmosféra, doprovodné
tematické workshopy
vstup volný | workshopy 20–50 Kč

5. prosince | 15–21 hodin
Mikuláš

Jeden den v životě dvou náruživých vědců
Divadlo VZHŮRU NOHAMA
vstup volný | rezervace nutná
v rámci projektu Divadelní tvorba ve specifických skupinách

23. října | 15–22 hodin
Duchůplné muzeum

15–18 hodin: Strašidelná hra v muzeu pro nejmenší
18–22 hodin: Bojovka mezi loutkami a přízraky
vstupné 120 Kč | skup. vstupné pro 5 osob 500 Kč

24. října | 8.30–20 hodin
Strašidelné muzeum

Nestihli jste akci Duchůplné muzeum? Nevadí!
Prohlídka muzea s baterkami a pracovními listy
vstupné obvyklé

1. listopadu | v 15 hodin
Honza Pták

13. listopadu | 18–23 hodin
Chrudimská muzejní noc

Loutková pohádka o tom, kam až můžete dojít,
když neumíte létat | divadlo Damúza

Nadílka nejen zážitků pro celou rodinu
vstup volný | workshopy 20–50 Kč
cena za nadílku 200 Kč | rezervace nutná

10. prosince | 14–17 hodin
Adventní odpoledne nejen pro seniory
Příjemné vánoční odpoledne s ochutnávkou
přineseného domácího cukroví
vstup volný

13. prosince | v 15 hodin
Ukradené Vánoce

Vánoční představení divadla ToyMachine
vstupné 100 Kč | rezervace nutná

Změna programu vyhrazena.
Rezervace na t.: 469 620 310 nebo na recepci muzea.

vstupné 80 Kč | s dílnou 100 Kč
rezervace nutná | vhodné pro děti od 5 let

výstavy
Hnízdo pro duši
Umění jako cesta k druhým i sobě

6. 3. – 1. 11. 2020

Ultrafialové retro

Spejblova ceSTOvka

Luminiscenční divadlo
Františka Tvrdka

Oslavte taťuldovo jubileum
a procestujte s ním celý svět!

30. 1. 2020 – 9. 1. 2022

12. 12. 2020 – 1. pol. 2022
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