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Muzem Vysočiny Třebíč zve všechny příznivce na kostýmované prohlídky, které budou
probíhat na dvou muzejních trasách Valdštejnové na Třebíči a Lidé.Místa.Osudy. Na trase
Valdštejnové na Třebíči zahrají ochotníci pod taktovkou Jaroslava Dejla představení
inspirované pověstí o Karlovi z Vrbna. Na trase Lidé.Místa.Osudy. zahrají dětští herci pro
dětské publikum představení Provede vás Blažena! s podtitulem Aneb když historie
ožívá.

  

„Trasa Lidé. Místa.Osudy. je nejdelší a zároveň nejzajímavější expozicí v muzeu, tady uklízím
nejraději! Zde to žije a ožívají postavy spojené s naším městem - Třebíčí," říká uklízečka
Blažena. Návštěvníci jsou povětšinou nedůvěřiví a nestačí se divit, co vidí na vlastní oči. Koho v
muzeu potkají, s kým se seznámí? To se dozvíte na prohlídce s uklízečkou Blaženou. Můžete
se těšit na výjimečné herecké obsazení dětmi různého věku. Kostýmovaná prohlídka je cílena
na dětského návštěvníka.      

  

Odpolední představení na trase Valdštejnové na Třebíči navazuje na předchozí divadelní pojetí
kostýmovaných prohlídek a v dobových kostýmech výpravným způsobem zpracovává starou
pověst vztahující se k zámeckému sídlu Valdštejnů v Třebíči. Podle ní pobýval na třebíčském
zámku po smrti Albrechta z Valdštejna jeho dvorní hvězdopravec Giovanni Battista Segni.
Mladými šlechtici je donucen vyřknout věštbu, která však ani za mák nezní pravděpodobně,
zvláště když v ní zjevně hlavní úlohu hraje lev. Za své učení sklidí Segni posměch, avšak brzy
se ukáže, že kdo chce znát svoji budoucnost, často již nebývá šťastný.
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Hrajeme v termínu:

  

neděle 8. 9., pondělí 27. 9., úterý 28. 9.

  

  

Osudová věštba aneb O lvu v Třebíči

  

·        scénář a režie: Jaroslav Dejl a spol.

  

·        expozice Valdštejnové na Třebíči

  

·        hrají zaměstnanci muzea a ochotníci

  

·        vždy v 16:00 a v 17:30

  

·        cena 100 Kč, rodinné vstupné 220 Kč

  

  

Provede vás Blažena aneb Když historie ožívá

  

·        muzejní divadelní společnost složená z deseti dětských herců
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·        expozice Lidé. Místa. Osudy.

  

·        pro dětské návštěvníky

  

·        vždy v 10:00

  

·        cena 50/25 Kč, rodinné vstupné 110 Kč

  

  

Ještě váháte, zda navštívit právě kostýmované prohlídky? Jejich prostřednictvím Muzeum
Vysočiny Třebíč nabízí příležitost, jak zábavně a smysluplně strávit volný čas a jak netradičně
zažít události, které jsou součástí staleté historie našeho města. Představení pobaví dospělé
návštěvníky, tak i děti.

  

Vzhledem k omezené kapacitě účastníků je nutné prohlídky předem rezervovat v recepci
muzea: tel. 568 408 890.

  

Eva Novotná
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