VSETÍNSKÁ NOC 2022
20. 5. 2022 | 18:00–23:00 HODIN
DŮM KULTURY VSETÍN

MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN

18:00–22:00 hodin
Komentované prohlídky zázemí (po hodině, poslední ve 22:00)

18:00–22:00 hodin
Noc v country stylu – zvířecí knížky, obrázky, fotokoutek, deskovky,
hry, tvoření a šifry, poznávací kvíz Turistického informačního centra
na téma Znáš svoje město? (K klub)

21:00 hodin
Koncert Céline Bossu & Roman Vavřík & Jiří Krumpoch (Malý sál DK)

18:00–20:00 hodin

KINO VATRA
18:00–21:30 hodin
Promítání na analogových promítačkách z 35mm filmových pásů,
prohlídka promítací kabiny
18:00 hodin
Pásmo animovaných pohádek

Živý koník – hucul Lupínek s knihovnicí Sabinou (Dolní náměstí před
knihovnou)
18:00–21:00 hodin
Stezka odvahy ve sklepení knihovny

ZÁMEK VSETÍN

20:00 hodin
Limonádový Joe aneb Koňská opera, vstupné 20 Kč

18:00–22:00 hodin
Volná prohlídka expozic a výstav, výtvarná dílna, prodej sklářských
výrobků, ukázka broušení skla, fotoateliér na téma Limonádový Joe

GALERIE STARÁ RADNICE
18:00–22:00 hodin
Volná prohlídka výstavy, dílnička se zdobením skla

18:00–20:00 hodin
Překážková dráha nejen pro děti (atrium)

19:00 hodin
Autorské čtení: Teo Letos, Petr Schwarz

18:30, 20:00 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Kraslice a výšivka z Rožnovska
19:00–22:00 hodin

MASARYKOVO GYMNÁZIUM VSETÍN
18:00–20:30 hodin
Prohlídky budovy (poslední ve 20:00)
projekce koncertů a animované tvorby studentů (vestibul)
18.00–20.00 hodin
Dílna netradičních výtvarných technik a keramiky
(učebna výtvarné výchovy)

Vystoupení country kapely Pří-Kop v Mramorovém sále

HVĚZDÁRNA VSETÍN
19:00–21:00 hodin
Prohlídka modelu Sluneční soustavy a slunečních hodin
21:00–23:00 hodin

18:00, 19:00 hodin
Folklorní okénko (vestibul)
18:30, 19:30 hodin
Zpívání a hraní pro radost – sólisté a kapela (budova A, 2. patro)

Venkovní kino – pásmo s vesmírnou tematikou a pozorování noční
oblohy, za nepříznivého počasí v budově astroprojekce, prohlídka
pozorovací techniky

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VSETÍN

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ VSETÍN

18:00–21:00 hodin

18:00–20:00 hodin
Prohlídka budovy a odborných učeben

Prohlídka budovy s vystoupením žáků a učitelů na netradičních
místech, výtvarná dílna, projekce divadelních představení
a animované tvorby žáků

SPŠ STROJNICKÁ VSETÍN
18:00–21:00 hodin
Prohlídka dílen s praktickou ukázkou vybraných pracovišť
(po půlhodině, poslední ve 20:30)

MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN
18:00–21:00 hodin
Koupání za snížené vstupné: 70 Kč na osobu / 80 min. včetně šatny

Vyjížďka po Horním městě koňským povozem od 18:00 do 20:00 hodin, nástup u zámku.
Programový leták a mapa stanovišť se soutěžní kartičkou v době konání akce k vyzvednutí na stanovištích – v kině, knihovně, na ZUŠ a zámku.
Po získání již tří razítek lze kartičku do 21:30 odevzdat na zámku ke slosování (tři vylosovaní výherci obdrží hodnotnou odměnu).
Pokud není stanoveno jinak – je vstup zdarma.

www.vsetinskanoc.cz
Festival muzejních nocí 2022 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury (http://www.muzejninoc.cz).

