tisková zpráva ze dne 28. dubna 2017

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ ZAČÍNÁ
Rožnov pod Radhoštěm – U příležitosti zahájení nové návštěvnické sezóny 2017 uspořádalo Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dvě tiskové konference (24. 4. 2017 v Rožnově p. R.,
26. 4. 2017 v Praze), jejímž cílem bylo představení novinek, které chystá pro návštěvníky a odbornou
veřejnost.
V roce 2017 muzeum otevře své brány 312 dní v roce. Připravuje 42 programů, 3 folklorní festivaly,
11 výchovně-vzdělávacích pořadů, 5 výstav, 9 náboženských obřadů a 1 příměstský tábor.
„Nejvýznamnější akcí sezóny bude 39. ročník mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské
slavnosti, který proběhne ve dnech 7. – 9. 7. v rámci Slavností pod Radhoštěm. Během tří
festivalových dnů se v třicítce programů představí na osm set našich i zahraničních účinkujících.
Naši programovou nabídku doplníme letos o nové pořady, kterými bude uspořádání Valašské
filatelistické a sběratelské burzy (21. 5.) poštovních známek, cenin, pohlednic, mincí
a bankovek. Připomeneme si tím 20. výročí otevření historické poštovny v areálu Dřevěného
městečka. Návštěvníci se mohou také těšit na Muzejní noc (3. 6.), při které proběhnou komentované
prohlídky stálých expozic v objektu Sušák s následnou „pohádkovou procházkou“ areálem Mlýnské
doliny. Netradiční varhanní koncert se uskuteční v kostele sv. Anny v rámci zapojení do projektu Noc
kostelů (9. 6.). Ve spolupráci se spolkem Fujaré bude realizován mezinárodní hudební festival
lidského hlasu – Hlasy (2. 9.). Božská flétna je název mezinárodního hudebního festivalu o Panově
flétně a jejich interpretech, připravovaný ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava,“ uvedl Jindřich
Ondruš, ředitel muzea.
Programovou nabídku doplní pořady: Velký redyk (20. 5.), který probíhá ve dvouleté periodě.
Po 9 letech se do programu dostává Velké prádlo (19. 8.) a po 4 letech ožije areál Valašské dědiny
programem s názvem Dožínky (26. 8.).
V objektu Sušáku budou ke zhlédnutí sezónní výstavy Jaroslav Sedláček – Marák, architekt a umělec
(18. 5. – 3. 9.), výstava Rožnovské slavnosti 2015 očima fotoklubu R9 (7. 7. – 31. 7.), výstava
k 19. ročníku MFSF Jánošíkův dukát (4. 8. – 3. 9.). Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních

režimů vznikne výstava Skupina Světlana – protikomunistický odboj, konstrukt nebo provokace
(26. 9. – jaro 2018). Svá díla – dřevořezbu a malbu představí i Karel Chovanec, od 5. 10. 2017.
V letošním roce pokračuje výstavba nového objektu kamenného chléva ve Valašské dědině. Ve
vybraných dnech budou v provozu zrekonstruovaná hamerní kladiva v objektu hamru v Mlýnské
dolině.
Výše vstupného do Valašského muzea v přírodě zůstává od roku 2014 nezměněná. Návštěvníci mají
možnost mimosezónní prohlídky areálů Valašské dědiny a Mlýnské doliny za zvýhodněné vstupné
60 Kč (dospělí) a 30 Kč (děti). Vstup na výstavy je zdarma v ceně vstupenek do jednotlivých areálů.
V měsících červenci a srpnu bude otevírací doba nově zkrácena o 1 hod., tj. od 9.00 – 18.00.
Rozšíření otevírací doby mimo hlavní sezónu čeká na návštěvníky: 4. - 5. 11., 11. - 12. 11., 17. - 19. 11.
V rámci intenzivní spolupráce s podnikatelskými subjekty pokračuje projekt Regionpartner a zapojení
do projektu Města Rožnov p. R. - Rožnov card.
Nově si mohou návštěvníci prohlédnout stálou expozici – „Valašská dědina opravdu zmizelý svět?“,
která porovnává život na „valašské dědině“ s životem dnešního člověka. Nachází se v novém objektu
Domu Pod Strání při vstupu do areálu Valašské dědiny.
Unikátní je také prohlídka historicky první dlouhodobé výstavy valašských krojů a tradičních oděvů
s názvem „Jak jde kroj, tak se stroj“, která vznikla na ploše 625 m2 v prvním patře Sušáku. Vystaveno
je zde na 1 000 ks sbírkových předmětů. Výstava byla financována z finančních mechanismů EHP
a Norska (EEA Grants), celkové náklady činily 21 129 000 Kč. Součástí projektu byla i digitalizace
katalogu textilních sbírkových předmětů zveřejněných na webových stránkách muzea.
Novou atrakcí sezóny je také nově restaurovaný Orchestrion Klepetář, který bude k vidění v Hospodě
ze Zděchova ve Valašské dědině. Byl vyroben po roce 1900, jeho základem je klavírní mechanismus,
který interpretuje 8 písní z repertoáru Karla Hašlera.
Přijměte pozvání k návštěvě Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm a prožijte léto v duchu
folkloru a tradic.
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