DUBEN

18.04.

KV Ě T E N

Program
2022

06.05. Pá, 18.30 hod
13.05. Pá, 18.30 hod
			
14.05. So, 9–13 hod
15.05. Ne, 13–16 hod
15.05. Ne,
13 hod
		 a 14.30 hod
26.05. Čt, 11–16 hod
27.05. Pá, 18.30 hod
			

Literární pátek v muzeu Karl-Heinz Reimeier čte tajúplné příběhy plné záhad
Literární pátek v muzeu Friedrich Brandl předčítá Immer in Sichtweite (Pořád na 		
dohled) – povídky a básně, nakladatelství Lichtung
Pečení chleba Kurz pečení na statku Tanzerhof. 22 €, max. 7 osob *
Stará řemesla v celém objektu skanzenu
Pohled do zákulisí Prohlídka depozitáře u příležitosti Mezinárodního dne muzeí,
Max. 12 osob, přihláška nutná
„Loiderwagl-Dog“ Den otců ve skanzenu. Program pro celou rodinu
Literární pátek v muzeu Alexandra von Poschinger předčítá ze svého díla 		
Wilder Wald (Divoký les), nakladatelství Kneseback

Č E RV E N E C

14.08.
19.08.

Ne, 13–16 hod
Pá, 19.30 hod

11.09.
22.09.
25.09.

Ne, od 10 hod Dožínkový trh Farmářský chléb, koblihy, ryba na špízu
Čt, 9–13 hod	Pečení chleba Kurz pečení chleba na statku Tanzerhof –22 €, max. 7 osob *
Ne, 13–16 hod	Stará řemesla v celém objektu skanzenu Tancovačka v besedě Salettl

03.10. Po,
13 hod	Den otevřených dveří s Myškou Pohled za dvířka od pece, přihláška nutná
06.10. Čt, 9–13 hod Pečení chleba Kurz pečení chleba na statku Tanzerhof. 22 €, max. 7 osob *
09.10. Ne,
14 hod Kuchyně a špajz Výživa v minulosti – Bezplatná tematická prohlídka
16.10. Ne, od 10 hod Posvícení s jarmarkem, pečení farmářského chleba a výrobků ze sádla,
			 snížené vstupné

P RO S I N E C

07.07. Čt, 9–13 hod	Pečení chleba Kurz pečení chleba na statku Tanzerhof – 22 €, max. 7 osob *
09.07. So, 9–16 hod	Kurz sečení kosou 26 €, max. 12 osob, přihláška do 6. července
10.07. Ne, 13–16 hod Stará řemesla v celém objektu skanzenu
17.07. Ne,
14 hod „Šumavská ovce“ - hospodářská zvířata v době soběstačnosti,
			 tématická prohlídka zdarma
30.07. So, od 10 hod Trh s šátky a více Nitě, jehly, stuhy, látky
31.07. Ne, od 10 hod Trh s šátky a více Nitě, jehly, stuhy, látky

SRPEN

Ne, od 10 hod	Svatodušní a bylinkový trh pečení farmářského chleba a svatodušního pečiva,
přednášky o bylinách, organizované prohlídky muzea
Po, 13–16 hod Stará řemesla v celém objektu skanzenu
Pá, 19.30 hod Setkání zpěváků a hudebníků Všichni jste vítání!
So, 9–13 hod Pečení chleba Kurz pečení chleba na statku Tanzerhof – 22 €, max. 7 osob *
So, 9–13 hod Kurz Luční byliny v kuchyni 26 €, přihláška do 22. června *
Ne, od 13 hod Neděle s citerou a spolkem Zither in Bayern

ZÁŘÍ

06.06.
10.06.
11.06.
25.06.
26.06.

Velikonoční pondělí v muzeu Hry, barvení vajíček, velikonoční dílna

ŘÍJEN

Č E RV E N

05.06.

Po, 11–16 hod

09.12.

Pá,

20 hod

Stará řemesla v celém objektu skanzenu
Setkání zpěváků a hudebníků Všichni jste vítání!

Lesní vánoce Rozjímání v „Ehrn“(restaurace) – Přihlášky na tel. 0049 8557 9606-13

*Cena včetně vstupného a materiálu, přihláška nutná; vede bylinkářka a certifikovaná dietoložka
Marita Sammer

Prázdninový program pro děti od 6 let
14.04.
21.04.
09.06.
15.06.
04.08.
11.08.
18.08.
25.08.
01.09.
08.09.
03.11.
29.12.

Čt,
Čt,
Čt,
St,
Čt,
Čt,
Čt,
Čt,
Čt,
Čt,
Čt,
Čt,

11–14 hod	Kykyryký, píp! O kuřatech
11–14 hod	Staré hry. Stavba kuličkové dráhy
10–13 hod Jako žížalky na zahradě Plení, sázení a výroba květináčů
10–13 hod Bylo, nebylo… Pohádky, pověsti a legendy o bylinkách
10–16 hod Den plný zážitků Lze i bez přihlášky, běžné vstupné
10–13 hod Děti staví lesní chatku
10–13 hod Babiččina prádelna
10–13 hod Co umí včelka
10–13 hod Od pole ke chlebu Sklizeň a zpracování obilí. Opékání chleba
10–13 hod Vyučovací hodina jako kdysi
11–14 hod Vyrábíme lesní stašidýlka
11–14 hod Zima plná kouzel

přihlášky vždy na tel. 0049 8557 9606-0, příspěvek na výdaje 3,50 € plus vstupné

Pravidelný program
Každé úterý (březen až říjen)
Každou středu (pol. května – září)
Každý pátek (květen až září)
Každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci
(květen až září)

13–16 hod
Kování ve staré kovárně
9–12 hod
Pečení chleba v peci
13–16 hod	Tesaři a truhláři
13–16 hod	Předení vlny na statku Kapplhof

Prohlídky
Každou 1. neděli (květen až září)

14 hod	Prohlídka muzea zdarma

Na objednávku: prohlídky se školenými průvodci, max. 25 osob, cena za skupinu 35 € plus vstupné

Život v muzeu
Programy pro děti i dospělé, na objednávku: Pečení s dětmi, výroba másla s dětmi, Od lnu po plátno, Od
ovečky po klubko vlny, Poslechová dobrodružství, Co umí včelka, Kde tlačí bota?, Co vypráví můj šatník?,
komentované prohlídky pro děti, oslava narozenin, kování s dětmi, geocaching, kurzy pečení chleba a vaření
pro dospělé, kurzy bylinek pro děti a dospělé atd.
Informace na www.freilichtmuseum.de nebo na letáku Život v muzeu.

Mimořádné výstavy
Modrý zázrak barvířská dílna Fromholzer v průběhu času

do 31.10.2022
www.freilichtmuseum.de

Vstupné
Dospělí 				 6,00 €
Dospělí s Kurkarte 			 5,00 €
Skupiny od 15 osob 			 4,00 €

Skanzen Freilichtmuseum Finsterau
Museumsstraße 51
94151 Finsterau
tel. 0049 8557 9606-0
finsterau@freilichtmuseum.de
www.freilichtmuseum.de

Snížené vstupné, děti od 6 let 		 3,00 €
Školní skupiny 			 2,00 €
Celodenní rodinné vstupné 		12,00 €

Pořadatel:
Zweckverband Niederbayerischer Freilichtmuseen ve spolupráci se
sdružením Verein der Freunde und Förderer des Freilichtmuseums Finsterau.
Další pořady budou uveřejněny v tisku a na webových stránkách:
www.freilichtmuseum.de

WWW.FREILICH TMUS EUM . DE

