Termin i miejsce
Termin:
piątek, Kwiecień 27, 2018 do niedziela, Maj 6, 2018
Miejscowość:
Toruń
Powiat i gmina:
Toruń
Opis wydarzenia:
Zapraszamy na Majówkę w Muzeum Okręgowym w Toruniu, która odbędzie się w dniach 27 kwietnia
– 6 maja 2018 r roku. W programie spotkania, wykłady, warsztaty, oprowadzania po wystawach,
zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Poniżej pełny program wydarzeń: Ratusz Staromiejski, Rynek
Staromiejski 1 27, 28 kwietnia, 2 maja, godz. 11.00 - "Sztuka Torunia na przykładzie średniowiecznych
i nowożytnych zabytków" 1- 3 maja, godz. 11.00 - „Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w
zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu” - oprowadzanie 2, 4 maja, godz. 11.00 – „Obrazy drewnem
malowane – o XVIII wiecznej intarsji Torunia” 2 maja, godz. 11.00 - spotkanie przy wystawie „Mikołaj
Kopernik. Opowieść o życiu i dziele” Muzeum Historii Torunia, ul. Łazienna 16 27 kwietnia, godz.
11.00, 13.00 - "Obudźmy śpiącego rycerza" czyli historie o dawnym uzbrojeniu 28 kwietnia, godz.
13.00 i 14.30 - "Tajemnice początków Torunia" - spotkanie przy wystawie "Toruń i jego historia" 27
kwietnia, godz. 11.00 – „Spotkanie z archeologią” - oprowadzanie dla najmłodszych (!) po wystawie
„Toruń i jego historia, cz. 1. Pradzieje” Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, ul. Franciszkańska
9/11 27, 29 kwietnia oraz 1, 2 maja, godz. 11.00 - "Tony Halik i Elżbieta Dzikowska - pasja
podróżowania" - oprowadzanie po wystawie  Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod
Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35 27 kwietnia, godz. 10.00 – O historii ubioru w Chinach – prelekcja 28
kwietnia, godz. 12.00 – „Nieznane oblicza Azji. Iran” - spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem 2
maja, godz. 11.00-12.00, 13.00-14.00 – Japońskie atelier fotograﬁczne  Muzeum Toruńskiego Piernika,
ul. Strumykowa 4 27 kwietnia - 6 maja, godz. 21.00, 21.30 – Mapping – piernikowa projekcja świetlno dźwiękowa (bez ograniczenia wieku) 27 kwietnia - 6 maja, w godzinach otwarcia muzeum – oﬁcyny –
piernikowe nowalijki Przy wykorzystaniu najnowszych środków multimedialnych i wystawienniczych,
przygotowywana została ekspozycja poszerzająca prezentację stałą o wątki związane ze składnikami
ciasta piernikowego (mąka, miód, przyprawy korzenne) oraz zagadnienia funkcjonowania piernika w
opowieściach, bajkach, legendach, które jednocześnie stanowią podstawowy element części
ekspozycyjnej adresowanej do wszystkich gości Muzeum. 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, godz. 12.00
–„Piernikowe Laboratorium – o miodzie i nie tylko” Dla poszukujących nowych rozwiązań w
muzealnictwie przewidziano strefę twórczych i kulinarnych eksperymentów w postaci Piernikowego
Laboratorium. 27 kwietnia - 6 maja w godzinach otwarcie muzeum – warsztaty piernikarskie (bez
ograniczenia wieku) warsztaty rozpoczynają się o pełnych godzinach Spotkanie warsztatowe, podczas
którego uczestnicy dowiedzą się, dlaczego toruński piernik stał się synonimem najwyższej jakości oraz
narodowym przysmakiem. Biorący udział w spotkaniu samodzielnie wykonają piernik dekoracyjny.
Nieodłącznym elementem każdego ze spotkań będzie degustacja pierników dostarczonych przez
Fabrykę „Kopernik” S.A. Dodatkowo dla wszystkich gości: Piernikowy ogródek – miejsce edukacyjne i
rekreacyjne. Budynek przy ul. Jakuba 20 a 30 kwietnia, godz. 11.00 - Zostań mistrzem granulacji i

ﬁligranu – warsztaty z wprowadzeniem 2 maja, godz. 11.00 - Moja własna sakiewka – warsztaty z
wprowadzeniem 5 maja, godz. 11.00 - Świat średniowiecznych zabaw dziecięcych – warsztaty z
wprowadzeniem Koszt uczestnictwa we wszystkich zajęciach w cenie biletu wstępu do muzeum.
Bilety:
Impreza biletowana
Cena biletu:
bilet wstępu do muzeum
adres strony: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/majowka-w-muzeum-okregowym-w-toruniu

