14. 2. – SV. VALENTÝN

ŠKODA
MUZEUM

Přijďte oslavit svátek zamilovaných do Café/Restaurantu
VÁCLAV! Speciální menu bude podáváno v romantickém
prostředí stylové restaurace od 18 do 21.30 hod.
Rezervace přímo v Café VÁCLAV nebo na tel. 326 831 243.

RODNÝ DŮM FERDINANDA
PORSCHEHO
Zveme vás do Vratislavic nad Nisou na prohlídku nově
zrekonstruovaného domu, ve kterém se v roce 1875 narodil
Ferdinand Porsche, automobilový konstruktér
a tvůrce vozu Volkswagen. Na autentickém místě jsou
představeny zásadní momenty vývoje inženýrského
a konstrukčního umění, jehož součástí je životní dílo
Ferdinanda Porscheho.
Expozici je možné si prohlédnout individuálně pomocí na místě
zapůjčených iPadů. V případě návštěvy skupiny nad 20 osob
doporučujeme nás kontaktovat
s předstihem. Návštěvníci muzea se mohou před prohlídkou
expozice či po ní občerstvit v kavárně,
k dispozici je i malý obchod.
Otevírací doba: pá – ne, 9 – 17 hod., 31. 12. do 14 hod.
Zavřeno 24., 25., 26. 12. a 1. 1.
Adresa: Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou.
Kontakt: tel.: +420 326 832 028,
e-mail: vratislavice@skoda-auto.cz, www.rodnydumporsche.cz.
Info mimo otvírací dobu na tel.: +420 326 832 038.
Využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku Rodný
dům F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za zvýhodněnou cenu.
Více informací na www.rodnydumporsche.cz.

ŠKODA Muzeum
Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T: 326 8 32038
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz
Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea
denně od 9 do 17 hod.
Změna programu vyhrazena!

Program kulturních akcí a výstav

Leden - únor 2018

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ
26. 1. – DIASHOW MARTINA LOEWA - BAJKAL

Jezero Bajkal uprostřed Sibiře je jedním z nejcennějších
přírodních klenotů naší planety. Nejen že je nejhlubším jezerem
světa, důležitější je, že Bajkal zadržuje nejvíce sladké vody na
světě. Celá pětina veškeré vody naší planety, která není v moři
nebo zmrzlá v ledovcích, je uložená v Bajkalu. Navíc je bajkalská
voda stále ještě prakticky úplně čistá, pitná. Větší poklad na
světě nenajdete. A když k tomu připočteme krásnou a divokou
přírodu Bajkal obklopující, je to pořádný důvod, abychom se
vypravili tenhle poklad obdivovat. „Modrá perla Sibiře“, přírodní
unikát chráněný UNESCO – Irkutsk, ostrov Olchon, plavba přes
nejhlubší jezero světa, buddhistický klášter u burjatského Ulan
Ude. Hory, tajga, útesy, ryby. Více informací na
www.promitani.cz/bajkal. Sál L&K Forum, od 19:00 hod.
Vstupné 140,- Kč.

29. 1. – SPOLEČNÉ TURNÉ SEBESTIAN, ATMO
MUSIC A JAKUB DĚKAN

Tři nejvýraznější představitelé liberecké hudební scény, která
udává trend současné české popmusic, vyrážejí na ojedinělé
společné turné. Těšte se na Sebastiana, Jakuba Děkana a ATMO
music na jednom pódiu, uslyšíte i společné singly a uvidíte
skvělou show. Sál L&K Forum, od 19:00 hod. Vstupné 250,- Kč
předprodej, 290,- Kč na míst. Předprodej na recepci ŠKODA
Muzea a v síti TicketPro.

ŠANSON, PÍSEŇ S PŘÍBĚHEM –
Abonentní cyklus Jaro 2018

Zveme vás na další abonentní cyklus, tentokrát na téma šanson.
Představíme vám v něm špičkové interpretky, které vás jistě
příjemně překvapí svou kvalitou a invencí. Šanson se v českých
zemích formuje již od 30. let 20. století. Přijďte si do
monumentálního sálu L&K Forum poslechnout jeho současné
výrazné představitelky a strávit tak příjemný večer.

5. 2. – RADŮZA

Po kratší odmlce se písničkářka Radůza vrací na koncertní pódia
se svým albem Studna v poušti. Obvyklé nástrojové obsazení
(kytara, klavír, akordeon, bicí) rozšířila Radůza při tvorbě alba
o smyčcový orchestr, hoboj, vokální dětský a smíšený sbor
i cimbál.
Další koncerty abonentního cyklu:

16. 4. – LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK
14. 5. – RADKA FIŠAROVÁ & SAŠA YASINSKI
& JAZZ4

Sál L&K Forum, začátky koncertů vždy v 19:00.
Otevření sálu a restaurace od 18:00.
Abonentky za zvýhodněnou cenu jsou v prodeji do 21. ledna 2018
za 750,- Kč. Jednotlivé vstupné v prodeji od 22. ledna 2018 v ceně
300,- Kč. Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea a v síti
TicketPro.

Připravujeme:

16. 3. – DIASHOW MARTINA LOEWA – ŠVÝCARSKO
26. 3. – IDA KELLAROVÁ, ČHAVORENGE A ČESKÁ FILHARMONIE
11. 4. – PRAGUE CELLO QUARTET aneb Hudební jednohubky
České ﬁlharmonie
13. 4. – MIG 21
18. 4. – BARBORA POLÁKOVÁ
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/Restaurantu
VÁCLAV a prohlédnout si expozici ŠKODA Muzea.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
HISTORIE REKLAMY LAURIN & KLEMENT A ŠKODA:
OD SUPER VELOCIPEDU AŽ PO SUPERBA

Projděte si s námi styly, techniky a design reklamních materiálů značek
LAURIN & KLEMENT a ŠKODA v jednotlivých fázích vývoje od prvních, tiskařsky ručně komponovaných inzercí na prodej kol
a motocyklů přes propagační letáky a brožury k jednotlivým vozům
až po kompletní produktové a imageové kampaně. Propagace značky
ŠKODA AUTO je stejně bohatá jako samotná historie společnosti.
Výstava nabízí jedinečný vhled do komunikační strategie českého
automobilového výrobce v běhu času a kontextu doby a je možné ji
navštívit od 1. února 2018.

30 LET: FENOMÉN FAVORIT

Od středy 16. září 1987, světové výstavní premiéry nové generace
automobilů ŠKODA s předním pohonem, urazila mladoboleslavská
značka obrovský kus cesty. Odrazovým můstkem se stala právě
moderní modelová řada FAVORIT / FORMAN / PICK-UP s atraktivním
designem studia Bertone. Dobyla řady úspěchů v motoristickém
sportu, ale především u více než milionu spokojených zákazníků
v desítkách zemí světa. ŠKODA Muzeum poutavou formou připomíná
napínavý příběh vývoje nového automobilu, lemovaný méně známými
prototypy, trofejemi z prestižních závodů i soutěží a atraktivními
fotograﬁemi. Nová výstava je veřejnosti přístupná od 18. září 2017
do 28. ledna 2018.

DAVID ČERNÝ: ČESKÝ BETLÉM

Ojedinělá výstava bronzových plastik výtvarníka Davida Černého
představuje scénické obrazy českých dějin a kultury. Svou formou
detailního zpracování jednotlivých postav plastiky připomínají tradiční

betlém. Soubor byl vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg,
Německo) u příležitosti výstavy EXP0 2000. Český umělec
David Černý je znám především jako tvůrce ﬁgurativních soch
pro veřejný prostor. Vystudoval design a sochařství na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze a je laureátem Ceny
Jindřicha Chalupeckého. Mezi jeho díla patří Růžový tank,
Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod. Po předchozí
rezervaci na tel. 326 831 135 nabízíme komentované prohlídky
pro školy a veřejnost.
Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné v rámci běžného
vstupného do muzea. Využijte možnosti zakoupit celoroční
vstupenky do expozic ŠKODA Muzea za zvýhodněnou cenu
280,- Kč.

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice,
Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy
hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost
a Výzvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou
zakladatelů ﬁrmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická
řada po sobě jdoucích milníků automobilového vývoje. Okruh
Preciznost představuje vozy v různých stádiích renovace –
od nálezového stavu až po „klenot“. Proces výroby současných
vozů lze vidět v panoramatickém kině.

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH
PROVOZŮ

Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea
a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO
s průvodcem. Dále zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního
závodu ve Vrchlabí a Kvasinách. Speciální prohlídky pro školní
skupiny, technicky zaměřené skupiny a nevidomé. Rezervace
a další informace na tel. +420 326 8 31134, 31135, 31137,
e-mail: muzeum@skoda-auto.cz.

CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV
Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/Restaurant VÁCLAV
provozovaný cateringovou společností Zátiší group. VÁCLAV
hostům nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru
a moderní prostředí obklopené historickým okolím.
Otevřeno denně od 9 do 17 hod. a před každou akcí.
Rezervace na tel. 326 831 243.

