
Přerovský zámek, Korvínský dům, Ornitologická stanice (ORNIS), hrad Helfštýn
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně: 
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin

Výstavy:
od   1. 6. do 30. 8. 2022
od 24. 6. do 18. 9. 2022
od 12. 8. do 6. 11. 2022

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny: 
I během letních prázdnin nabízíme možnost edukačních programů pro organizované skupiny (např. příměstské tábory). Aktuální nabídku a volné termíny si prosím ověřujte
telefonicky na tel. 581 250 531 (pokladna muzea) nebo na                      https://prerovmuzeum.cz/po-skoly

Akce pro veřejnost:
11. 8.

17. 8. 

Výstava:
od 1. 7. do 31. 8. 2022

Ekoporadna                                pondělí až pátek      9–15 hodin 
 Semínkovna – sdílená semínka zdarma – obchod Bez obalu, Čechova 947/25, Přerov

  

Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu
Veduty Přerova a vyhlídka z věže

Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce dlouhodobě uzavřena, provozní doba 9–15 hodin.
Informace o konání akcí ORNIS dle situace aktuálně ověřte na: https://ornis.cz nebo na FB.

ORNIS

PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
SRPEN 2022

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v  měsíci srpnu: 
1. 8. do 31. 8.  2022 – otevřeno denně kromě pondělí, 9–18 hodin.

Výstavy:
od 11. 6. do 7. 8. 2022 

od 30. 4. do 9. 10. 2022

Akce pro veřejnost:
2.–7. 8.

Podrobné informace o hradu a připravovaných akcích najdete na https://helfstyn.cz/

 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací o akcích Muzea Komenského v Přerově, p. o.: Mgr. Jana Trtíková, tel.: 581 201 929, mob.: 725 337 426, e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz

Čtvero ročních období – LÉTO. Výstava školních obrazů. Chodba ve 2. patře. Vstupné 20/10 Kč.
Anna Sypěnová Němcová – Proč malovat? Výběr z díla přerovské malířky. Historický sál, vstupné 40/20 Kč.
Dagmar Havlíčková – Modlitby. Výstava obrazů olomoucké výtvarnice. Kaple přerovského zámku, vstupné 40/20 Kč.

Strom roku. Putovní výstava o stromech z finále soutěže Strom roku 2021. Skleník v městském parku Michalov (st, so, ne: 10.00–12:00, 12:30–16.00). 
Vstup zdarma.

 

Vernisáž výstavy Dagmar Havlíčková – Modlitby. Slavnostní zahájení výstavy obrazů Dagmar Havlíčkové.
Od 17.00 hodin v Kapli přerovského zámku (Horní náměstí 1). Vystoupí violoncellista Marián Pavlík. Vstup zdarma.

Všichni tvoří na nádvoří. Prázdninový výtvarný workshop pod širým nebem pro malé i velké. Od 15.00 do 17.00 hodin na nádvoří přerovského zámku,
vstupné 20 Kč. Za špatného počasí proběhne v interiéru. 

Poldi Habermann – sochy, obrazy. Monografická prezentace aktuálního díla sochaře pracujícího v kovu Poldi Habermanna.
H-studio na třetím nádvoří. Vstupné je součástí vstupného na hrad.
40 let Hefaistonu. Hradní galerie na druhém nádvoří. Vstupné je součástí vstupného na hrad.

Vivat Flauto. Soubor zobcových fléten Vivat Flauto vedený Blankou Vysloužilovou zpříjemní návštěvníkům prohlídku Helfštýna
svým hudebním vystoupením. Více o souboru na www.vivatflauto.cz
Slavností zahájení Kovářského fóra.
Představení kovářskému týmu, který během Kovářského fóra (21.–26. 8. 2022) vytvoří unikátní dílo.
Večer zakončený koncertem cimbálové muziky. Slavnostní zahájení v 18.00 hodin.
XXXIV. ročník Kovářského fóra. Již tradiční akce, během které vytvoří kovářský tým před zraky návštěvníků unikátní dílo. Výtvor se stane
součástí sbírky uměleckého kovářství hradu Helfštýn. Živá tvorba bude k vidění v rámci vstupu do hradu od neděle do pátku (mimo pondělí)
XL. HEFAISTON 
Jubilejní 40. ročník tradičního mezinárodního setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn. Demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích
včetně historické hradní kovárny, výstava exponátů pod širým nebem, kovářské soutěže, přednášky v Galerii na druhém nádvoří a mnoho dalšího.
Více informací na oficiálním webu .www.hefaiston-helfstyn.cz 

20. 8.

21.–26. 8.

26.–28. 8.
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