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IDS JMK č. 505 z
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prostor pro potřeby Muzea Brn
Norských fondů a ROP Jihovýchod.

Památník písemnictví na Moravě 
slova, věty, knihy – vážně i hravě 

září 2015 

3. září 2015, 18. 00 hod. 
Koncert Ivy Bittové a jejích p řátel  
Koncert Ivy Bittové, loutnisty Jana Čižmáře a muzikologa Vladimíra 
ňase. Zazní skladby od konce 15. století po souč

uskuteční v rámci oslav desetiletého výročí existence Památníku 
písemnictví na Moravě.  

10. září – 6. prosince 2015 
ři generace tv ůrců, rod Šule řů 

asná literatura a výtvarné umění spjaté s rodem spisovatelů, 
 a organizátorů kulturního života na severu i jihu 

Moravy. Vernisáž se uskuteční 9. září v 17.00 hod. 

ří 2015, 18.00 hod. 
ř ění: Milena Flodrová a Miloš Šenký ř 

Milena Flodrová chtěla celý život zaznamenat zajímavé životní osudy n
ěnských žen. Společně s Milošem Šenkýřem tento dluh splatila knihou 

ů Brno a Brňanky. O této knize, o Brňanech, Brň
povídat oba autoři v rámci cyklu StřeDění.  

  

21. května – 4. října 2015 
 u nakladatel ů brněnských univerzit  

ování cyklu mapujícího současnou knižní produkci. 
nských vysokých škol se neomezují pouze na 

ní i za výpravnost svých titulů, popularizujících 
současné vědecké poznatky.  

 
 
23. dubna – 4. října 2015 
Loutky nikdy nespí  
Profilová výstava roku 2015 zaměřená na zpř
moravského loutkářství nejmladší generaci č
s interaktivními prvky a bohatým doprovodným programem.
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programu vyhrazena. Tel.: 547 229 126, www.muzeumbrnenska.cz.

č. 505 z ÚAN Zvonařka, vlakem z hl. n. každou půlhodinu, sm
benediktinského kláštera v Rajhradě. Otevřeno út–ne 9.00–17.00 hod

řeby Muzea Brněnska, p. o. se provádí z prostředk
ROP Jihovýchod. 

ře a muzikologa Vladimíra 
konce 15. století po současnost. Koncert se 

čí existence Památníku 

la celý život zaznamenat zajímavé životní osudy některých 
dluh splatila knihou 

anech, Brňankách a o Brnu budou 

ená na zpřístupnění odkazu 
dší generaci čtenářů a diváků 

bohatým doprovodným programem. 
 

ě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Změna 
6, www.muzeumbrnenska.cz. Doprava z Brna autobusem 

ůlhodinu, směr Břeclav. Areál 
hod. Rekonstrukce klášterních 

prostředků Jihomoravského kraje, 


