EUROPEJSKA NOC MUZEÓW W OLSZTYNIE
Noc Muzeów w 2017 roku przypada w Polsce z 20 na 21 maja. W całym kraju będzie
można bezpłatnie zwiedzać tysiące muzeów, zamków, fortów i innych obiektów
historycznych. W Olsztynie sobotni wieczór i noc zapowiadają się wyjątkowo interesująco!
Program:
sobota, 20 maja, Olsztyn – Zamek Kapituły Warmińskiej (ul. Zamkowa 2)
godz. 19.00-24.00
19.00 – uroczyste otwarcie (dziedziniec zamkowy)
19.10 – prezentacja ekspozycji „Mikołaj Kopernik w sztuce medalierskiej” (krużganek)
19.30 – wernisaż wystawy „Chwała i moc. Atrybuty dawnych wojowników w zbiorach Muzeum
Warmii i Mazur” (sala przy wieży)
20.00 – zwiedzanie z kuratorem wystawy „Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie” (sale
barokowe)
20.00-24.00 – nocna panorama Olsztyna z wieży zamkowej
21.00 – zespół Avista: koncert smyczkowy połączony z wizualizacją pt. „Muzyka filmowa” (sala
Kromera)
godz. 19.00-23.00
Grupa rekonstrukcyjna Konwent św. Piotra z Olsztynka: obóz rycerski, pokazy walk, rycerskie
opowieści (dziedziniec zamkowy)
Warsztaty twórcze: „Optyka, która zachwyca”, „Kolorowe obrazki, czyli pamiątki ze Szlaku
Kopernika”, „Teatr cieni – mieszkańcy olsztyńskiego zamku”, „Tablica astronomiczna, co skrywają
linie?”, „Zaprojektuj Szlak Kopernikowski – mapa Warmii”, „Pamiątka z Europy – europejskie
przypinki”, „Moda na szlaku Kopernika – przymierzalnia strojów historycznych”
Po sąsiedzku: kościół ewangelicko-augsburski przy ul. Zamkowej, w godz. 19.00-22.00 – zwiedzanie,
wystawa portretów byłych księży ewangelickich, krótkie koncerty
Nocna Linia Muzealna, trasa: Zamek Kapituły Warmińskiej / Dom „Gazety Olsztyńskiej” – Tartak
Raphaelsohnów – Biuro Wystaw Artystycznych / Planeta 11 – Muzeum Przyrody
Muzeum Przyrody (ul. Metalowa 8)
godz. 19.00-24.00
Nocne zwiedzanie ekspozycji muzealnej z latarkami, połączone z prezentacją nocnych odgłosów
przyrody
Warsztaty „Muzealna noc z sowami” – prezentacja wybranych sów i szczegółów ich nocnego życia
(można dotykać eksponatów)
Konkursy z nagrodami, w tym „Rozpoznawanie głosów warmińskiej i mazurskiej przyrody”, „Nocni
tropiciele zwierząt”
„Nocni odkrywcy przyrody” – gra terenowa w parku przy Muzeum Przyrody
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Dom „Gazety Olsztyńskiej” (Targ Rybny 1)
godz. 19.00-23.00
Spotkanie poświęcone 25-leciu Domu „Gazety Olsztyńskiej”
Wernisaż wystawy fotograficznej „Święci z warmińskich kapliczek” (godz. 19.00)

Finisaż ekspozycji „Gazeta Olsztyńska (1886–1939)” w związku z jej planowaną modernizacją,
pokaz najcenniejszych zbiorów oraz prezentacja multimedialna „Od Fischmarkt do Targu Rybnego”

www.visit.olsztyn.eu

