MUZEUM
MOHELNICE
Muzeum
mohelnic
Stálé expozice
Z dějin Mohelnicka
Pravěk Mohelnicka

výstavy
V rukou restaurátora I do 10. července 2022
Na sbírkových předmětech je představen um restaurátorů.

červen

Otevírací doba: út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Stálé expozice
Expozice s díly známého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara
Expozice loštických pohárů. Hrnčířství na Lošticku v proměnách času
Expozice představuje výrobu keramiky se specifickými puchýřky.
výstavy
Malíř František Havelka (1817–1882) I do 26. června 2022
Výstava přibližuje uměleckou tvorbu významného loštického rodáka.
Komentovaná prohlídka výstavy Malíř František Havelka (1817–1882)
I 2. června 2022 v 16 hod.
Otevírací doba: út–so: 9.00–12.00, 12.30–17.00

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
Návštěvníci se mohou těšit například na moderní pojetí expozice
domácí fauny a lesnictví, doplněné řadou interaktivních prvků. V jiné
části stálé expozice si mohou prohlédnout unikátní sbírku loveckých
trofejí z Indie a Afriky.
V červnu bude muzeum otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 18.00
(9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30 hod.).
Nářez
Výstava představuje nevšední řezy různých dřevin.

by Nekludov

Muzeum Šumperk
Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Tato expozice se může jako první muzejní expozice v ČR pochlubit unikátním produktem – zcela automatickým audioprůvodcem GuidePort.
Výstavní síň
Lidová architektura I 2. června (vernisáž v 17 hod.) – 14. září 2022
Výstava představí podoby lidové architektury na území okresu Šumperk.
Hollarova galerie
Poklady ze staré knihovny I do 26. června 2022
V Hollarově galerii je k vidění to nejzajímavější z bohaté kolekce
starých tisků ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku.
Komentovaná prohlídka výstavy Poklady ze staré knihovny
I 10. června 2022 v 16.30 hod.
rytířský sál
Zachráněné poklady I do 19. června 2022
Výstava přibližuje archeologické nálezy z našeho regionu, které byly
učiněny díky detektorům kovů.
Komentovaná prohlídka výstavy Zachráněné poklady
I 10. června 2022 v 16 hod.
Zaniklá sídla Moravy a Slezska I 23. června (vernisáž v 18 hod.) – 4. září 2022
Výstava představí návštěvníkům téma zanikání a mizení sídel (obcí,
osad i samot) na území Moravy a Slezska po roce 1945.
muzejíčko (galerie Šumperska)
Středověk hrou I prodlouženo do září 2022
V nové herně podnikneme dobrodružnou výpravu do středověku.
GALERIE MLADÝCH
Výtvarné etudy aneb Úklid učebny a kabinetu. Výstava žáků a studentů
Gymnázia Šumperk I do 22. června 2022
Studenti představují své malby, kresby, grafiky, koláže a objekty.

AKCE
Tváře venkova – obnova zděných staveb lidové architektury na
Šumpersku I 9. června 14–18 hod. a 10. června 9–13 hod.
Dvoudenní workshop věnovaný lidové architektuře a její záchraně.
Otevírací doba: út–ne: 9.00–17.00

Muzeum Zábřeh
Stálé expozice
Z historie města a okolí I Z pokladů zábřežského muzea
nové expozice
Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem
Atraktivní expozice věnovaná nejslavnějšímu rodákovi města Zábřeha.
Grafický kabinet Václava Hollara
Expozice seznamující s tvorbou věhlasného grafika a kreslíře 17. století.
výstavy
Evangelíci na Šumpersku I do 5. června 2022
Výstava sleduje utváření a působení sborů české i německé evangelické
církve v období od vydání tolerančního patentu.
Velká muzejní herna I 11. června – září 2022
Herna pro malé i velké s výběrem toho nejlepšího z pětileté historie
šumperského Muzejíčka.
MINIGALERIE
Barevné minipříběhy I do 19. června 2022
Výstava Jarmily Maršálové a Pavla Bartoně, členů Galerie výtvarníků.
Pavel Skrott – Tříštivé struktury
I 22. června (vernisáž v 17 hod.) – 21. srpna 2022
Výstava obrazů zábřežského rodáka a absolventa UMPRUM.
Otevírací doba: út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00

