Programová ponuka MMB:
Bratislava pre všetkých 2016

Kontakt: Beáta Husová
Mobil: +421 917 61 77 80
e-mail: husova@bratislava.sk
Bratislava, 8. 3. 2016

Štvrtok 21. 04. 2016, Faustova sieň, Stará radnica, Múzeum dejín mesta, 9:00 h

Tivadar Ortvay – historik dejín mesta Prešporok
Vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia úmrtia
Piatok – nedeľa, 22. 04. 2016 – 24. 04. 2016, nádvorie Starej radnice
Remeselný jarmok
Voľné združenie remeselníkov Slovenska
Sobota, 23. 04. 2016; 10:00 – 18: 00
Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
Múzeum dejín mesta, Stará radnicaa nádvorie Starej radnice
Výstava – výstavná sieň MMB

Spolupráca medzi otcom Dr. Pavlom Dvořákom a jeho synom Jakubom trvá
už od roku 2002. Výsledky ich spoločných projektov – vydaných kníh –
mapuje umelecko-fotografická výstava s príbehmi:
Jakub Dvořák Prvých sto miliónov rokov / Pictoria.sk
Zaujímavá pre náš čitateľov a priaznivcov ich kníh je mini štatistika. Hovoríme
o zachytení autentickej histórie prostredníctvom 12 kníh, 3240 strán a viac ako
1600 historických predmetov na fotografiách. Časť z tvorby si môžete pozrieť na
výstave.
Podujatie – Tisíc rokov architektúry – téma Františkánsky kostol, 14:30
stretnutie záujemcov – nádvorie Starej radnice
Vzdelávanie v uliciach mesta pre seniorov – pilotná prednáška.
Počet max 60 osôb, rezervačné lístky si treba vyzdvihnúť od organizátorov
30 minút pred začiatkom na nádvorí.
Múzeum mesta Bratislavy otvára nový cyklus prednášok pre seniorov. Viac na
www.muzeum.bratislava.sk
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
Múzeum zbraní, Michalská veža
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka
Múzeum Arthura Fleischmanna
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
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Hrad Devín
Výstava:
Devín v praveku 10:00 – 18:00
Antická Gerulata Rusovce
10:00 – 18:00

----------------------------Nedeľa, 24. 04. 2016; 10:00 – 18:00
Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Výstava – výstavná sieň MMB

Spolupráca medzi otcom Dr. Pavlom Dvořákom a jeho synom Jakubom trvá
už od roku 2002. Výsledky ich spoločných projektov – vydaných kníh –
mapuje umelecko-fotografická výstava s príbehmi:
Jakub Dvořák Prvých sto miliónov rokov / Pictoria.sk
Zaujímavá pre náš čitateľov a priaznivcov ich kníh je mini štatistika. Hovoríme
o zachytení autentickej histórie prostredníctvom 12 kníh, 3240 strán a viac ako
1600 historických predmetov na fotografiách. Časť z tvorby si môžete pozrieť na
výstave.
Nedeľa, 24. 04. 2016; koncerty 15:00 a 17:00, nádvorie Starej radnice
(v prípade dažďa Faustova sieň)
FANNY FELLOWS – Prešporské synkopy
Múzeum mesta Bratislavy (1868) vzniklo len rok po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní. O dva
roky si pripomenie 150 rokov nepretržitej služby Bratislavčanom a návštevníkom hlavného
mesta. Čakajú nás oslavy a preto už teraz ponúkame „ochutnávku“ doby.
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
Múzeum zbraní, Michalská veža
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka
Múzeum Arthura Fleischmanna
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Hrad Devín
Výstava:
Devín v praveku, 10:00 – 18:00
Antická Gerulata Rusovce
10:00 – 18:00
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