MUZEUM NOVOJIČÍNSKA,
příspěvková organizace
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA V PŘÍBOŘE
Tisková zpráva ze dne 6. 9. 2019
Deváté příborské muzejní ráno
Pořad Deváté příborské muzejní ráno se koná v sobotu 14. září 2019 u příležitosti Dnů evropského kulturního
dědictví v Příboře. Tématem Muzejních rán je představit veřejnosti netradiční či zapomenuté hudební nástroje
a připomenout tak kulturní odkaz na hudební minulost města Příbora.
V letošním roce pozvání do muzea přijal výrobce historických hudebních lidových nástrojů Vít Kašpařík
z Velkých Karlovic. Bude vyprávět o původu a výrobě různých typů píšťal, gajd, houslí a dalších nástrojů ze
své dílny a také na některé z těchto nástrojů zahraje krátké ukázky. Hudební nástroje Víta Kašpaříka se
vyznačují originalitou a použitými přírodními materiály. Z bezových větví, rákosu či kostí dokáže Vít
Kašpařík zhotovit jednoduché píšťalky, koncovky, ale také klarinet. Za přínos lidové kultuře byl Vít Kašpařík
v roce 2009 Ministerstvem kultury ČR oceněn a získal prestižní titul Nositel tradic.
Poetický pořad s Vítem Kašpaříkem začíná v sobotu 14. 9. v 8.00 hod. v přednáškovém sále příborského
muzea a končí v 9.00 hod.
Následovat bude další program pořádaný muzeem v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.
Od 9.00 do 17.00 budou v příborském muzeu probíhat ukázky tradiční rukodělné výroby. Zaměstnanci muzea
představí některé činnosti z Dílny tradičních technologií.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Program sobota 14. 9. 2019 – Muzeum v Příboře (piaristický klášter)
8. 00 – 9.00 Deváté příborské muzejní ráno. Poetický pořad s Vítem Kašpaříkem výrobcem tradičních
hudebních nástrojů
9.00 – 17.00 Dílna tradičních technologií, ukázky rukodělné výroby
9.00 – 17.00 Prohlídka výstav v muzeu: Historické plakáty (velký sál) a Sto let našeho letectva (malý sál)
Deváté příborské muzejní ráno pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Muzeum a
pamětní síň S. Freuda v Příboře a Město Příbor.
Vstup do muzea po celý den zdarma.

Kontakt:
Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: 556 725 191, +420 724 367 334
Mgr. Monika Chromečková, pracovník vztahů k veřejnosti
Web: www.muzeum-pribor.cz
FB: www.facebook.com/Muzeum-Příbor-stránky-příznivců-muzea-v-Příboře-104864879593103/

