tisková zpráva ze dne 25. dubna 2017

V duchu folkloru a tradic
Rožnov pod Radhoštěm – Poslední dubnová sobota nabídne Regionální přehlídku dětských
valašských souborů, která proběhne od 13.00 v areálu Dřevěného městečka. Vítězové této regionální
přehlídky postoupí do celorepublikového kola.
V pondělí 1. 5. 2017 ožije areál Dřevěného městečka tradiční lidovou slavností – Stavěním máje. Svoji
zdatnost při stavění máje letos prokáže Valašský souboru písní a tanců Ovčák od 14.00.
Od 1. 5. budou brány muzea otevřeny denně od 9.00 do 17.00 po 7 dnů v týdnu. V provozu bude
areál Mlýnské doliny, ve kterém jsou ke zhlédnutí technické stavby na vodní pohon. Současně budou
zpřístupněny interiéry nejrozsáhlejšího areálu muzea – Valašské dědiny. K prohlídce všech areálů je
možno si zakoupit okružní vstupenku do všech částí muzea. V ceně vstupenek do jednotlivých areálů
jsou zdarma vstupy na výstavy v objektu Sušák.
Od 1. května do konce září bude otevřen průchod přes areál Valašské dědiny na Jurkovičovu
rozhlednu na Karlově kopci, která je ve správě města Rožnov pod Radhoštěm.

Z historie Májových slavností - jarní máje

Vstupné i otevírací dobu muzea naleznete na www.vmp.cz.

Květen ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R.
STAVĚNÍ MÁJE
1. 5. 2017 (pondělí) od 14.00 - Dřevěné městečko
- tradiční lidová slavnost

KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
8. 5. 2017 (neděle) od 14.00 - Dřevěné městečko
- účinkuje Beskydský orchestr ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

DEN MUZEÍ
18. 5. 2017 (čtvrtek) - Dřevěné městečko
- volný vstup do Mlýnské doliny
- vernisáž výstavy: Jaroslav Sedláček – Marák architekt a umělec

VELKÝ REDYK
20.5.2017 (sobota) - Valašská dědina
- slavnostní výhon ovcí na salaš s ukázkami tradičního života na dědině

MALOVANÉ NA SKLE
20. 5. 2017 (sobota) od 15.00 - Dřevěné městečko, Janíkova stodola
- s divadlem Bodlák z Bernatic nad Odrou

Valašská filatelistická a sběratelská burza
21. 5. 2017 (neděle) – konferenční sál Sušák

SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL
27. 5. 2017 (sobota) - Dřevěné městečko
- příležitost vyzkoušet si vybraná řemesla pro děti i dospělé

KÁCENÍ MÁJE
28. 5. 2017 (neděle) od 14.00 - Dřevěné městečko
- lidová májová slavnost

KONTAKTY:
Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel muzea; ondrus@vmp.cz; +420 571 757 101
Bc. Pavlína Polášková, pracovník vztahů k veřejnosti; polaskova@vmp.cz; +420 571 757 173

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm představuje lidovou kulturu v národopisném regionu Moravské Valašsko. Jeho
součástí jsou 4 areály – nejstarší areál Dřevěného městečka, největší areál Valašské dědiny, nejmenší a nejmladší areál Mlýnské doliny a
malebné stavby na Pustevnách.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; Palackého 147; 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; tel: +420 571 757 111; e-mail:
muzeum@vmp.cz; www.vmp.cz

