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Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v prosinci 2022
Zámek Vlašim
otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16, poslední prohlídka v 15:30 hodin
Expozice: Auerspergové, Historie romantických parků a zámku ve Vlašimi, Zrcadlo minulosti,
Příroda Podblanicka, S přesnou muškou, Město pod věží, Tajemství sklepení

24. 11. – 31. 12.

výstava

Evropské Vánoce

Výstava přiblíží vánoční tradice evropských zemí, včetně pokrmů a zvyků o jednotlivých svátečních
dnech. Vedle betlémů a dalších předmětů ze zemí „starého kontinentu“ výstava připomene i další
oblasti světa, kam evropské vánoční tradice historicky pronikly.

13. 12. v 17 hodin

přednáška

Mgr. et Mgr. Dana Bělohoubková
(Český egyptologický ústav FF UK)
Objev Tutanchamonovy hrobky – pohled po 100 letech.

15. 12. čtvrtek v 19 hodin

koncert

Markéta Fassati a hosté

Sopranistka Markéta Fassati / roz. Mátlová/je laureátka několika mezinárodních soutěží, její
neobyčejně rozsáhlý repertoár obsahuje pestrou škálu stylů od baroka přes romantismus,
písňovou tvorbu až pooperní árie. Úspěšně se věnuje i jiným žánrům, jako je filmová hudba, jazz a
swing a také moderování. Je zakladatelkou projektů Fassati Art Festival Prague a Kostelní slavnosti.
Přijměte pozvání na její vánoční koncert a zakončete s námi slavnostně letošní sezónu.

Muzeum Podblanicka, Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16
T: 739 203 301
E: benesov@muzeumpodblanicka.cz
Otevřené expozice
Historie města Benešova a okolí, Náš pluk
15. 11. – 31. 12.

výstava

Zimní radosti

Výstava přiblíží „zimní zábavy“ našich předků v 19. a 1. polovině 20. století na Benešovsku
v měsících od Adventu až po plesovou sezónu, která začínala po Třech králích. Předměty a prvně
vystavené plakáty tak připomenou, že v tomto období spojeném se sněhem zažívali naši
praprarodiče od listopadu do února také divadlo a kino-představení, silvestrovské programy,
taneční večery i dávku rozvíjejícího se zimního sportu.
1. 12. – 31. 12.
prezentace
Pozdně středověká militaria z Benešovska
V rámci cyklu Nové archeologické nálezy vystavujeme sekyru s kovářskou značkou, tesák a další
militaria z pozdního středověku z Benešovska.
7.12. v 18:30
cestovatelské promítání
Mozaika ostrovů Indického oceánu
Sheila Singhová ze Stella travel agency promítne fotky z cest po ostrovech v Indickém oceánu.
Uvidíte fotky ze nejen Seychel, Mauricia, Zanzibaru a Reunionu.

21. 12. v 18:30

přednáška

Jak získat důstojnou dopravní síť pro všechny druhy pohybu?
Václav Kříž
Přednáška a diskuse o tom, zda může být z Benešova třeba Weesp u Amsterdamu či jak se děti
mohou radovat z pohybu po městě. Na setkání se těší Václav Kříž, který se od r. 2010 v různých
rolích podílí na usnadnění pohybu po Praze pěšky a na kole.

Změna programu vyhrazena.

