MUZEUM
MOHELNICE
Muzeum
mohelnic
Stálé expozice
Z dějin Mohelnicka
Pravěk Mohelnicka

výstavy
Militaria I do 25. září 2022
Výstava prezentuje militaria ze sbírky mohelnického muzea. Pozornost je věnována i vybraným otázkám z historie vojenství v regionu Mohelnicka.

srpen

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
výstavy
Malíř ďábla – záhadný příběh loštického poháru I do srpna 2022
O prázdninách je v památníku promítán dokument z dílny známého novináře a spisovatele Stanislava Motla.
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.
Nářez
Výstava představuje nevšední řezy různých dřevin.
V srpnu bude muzeum otevřeno od úterý do neděle od 9.30 do 19.00
(časy začátku prohlídek: 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 hod.).

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. Nově je možné si v expozici prohlédnout kolekci soch apoštolů
a evangelistů z Králík, která je v kompletní podobě k vidění po více
než sto letech.
Výstavní síň
Lidová architektura I do 14. září 2022
Výstava představuje podoby lidové architektury na území okresu
Šumperk.
Komentované prohlídky výstavy Lidová architektura
I 18. srpna v 16 hod., 21. srpna v 15 hod. a 25. srpna v 16 hod.
Hollarova galerie
Putování za motýly I do 11. září 2022
Výstava z bohatých zoologických sbírek muzea představuje jedny
z nejkrásnějších zástupců živočišné říše na Zemi. Preparované
exempláře doplňují fotografické snímky motýlů ve volné přírodě.
rytířský sál
Zaniklá sídla Moravy a Slezska I do 4. září 2022
Výstava návštěvníky seznamuje s tématem zanikání a mizení sídel
(obcí, osad i samot) na území Moravy a Slezska po roce 1945.
Komentovaná prohlídka výstavy Zaniklá sídla Moravy a Slezska
I 4. srpna 2022 v 16 hod.
muzejíčko (galerie Šumperska)
Středověk hrou I prodlouženo do 2. října 2022
V nové herně se vydáme o několik staletí zpátky a podnikneme
dobrodružnou výpravu do středověku.

GALERIE MLADÝCH
Jan Barančík. Jeseníky z nebe I do 25. září 2022
Autorská výstava fotografií jesenického srdcaře, filmaře a fotografa,
který vedle působivých videí vytváří i jedinečné fotografické pohledy
pořízené z dronu.
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.
V Grafickém kabinetu bude 17. srpna 2022 v 17 hod. vernisáží otevřena
nová výstava Václav Hollar. Krajina a města II.
výstavy
Velká muzejní herna I prodlouženo do 23. října 2022
Herna pro malé i velké s výběrem toho nejlepšího z pětileté historie
šumperského Muzejíčka.
MINIGALERIE
Pavel Skrott – Tříštivé struktury I do 21. srpna 2022
Výstava obrazů zábřežského rodáka a absolventa UMPRUM.
Marie Němečková – Moje tvorba
24. srpna (vernisáž v 17 hod.) – 23. října 2022
Výstava obrazů členky spolku amatérského klubu malířů Beneart.
Otevírací doba: út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00

