
Památník písemnictví na Moravě
slova, věty, knihy 

 
15. dubna 2015, 17.00 hod.
StřeDění –
Poezie není pro Zde
verše harmonicky dopl
Vojtěcha Havlových. Literatura a hudba v
v Památníku písemnictví.
 

 

23. dubna – 4. října 2015 

Loutky nikdy nespí  
Profilová výstava roku 2015 zaměřená na zp
moravského loutkářství nejmladší generaci 
s interaktivními prvky a bohatým doprovodným programem. 
Vernisáž se uskuteční ve středu 22. dubna v
 

 

Trvají výstavy:  
20. března – 
Klubovna Městské knihovny v T
Vítězslav Nezval (

Výstava Památníku písemnictví na Morav
Vítězslav Nezval svá gymnaziální studentská léta. 
 
 
27. listopadu 2014 – 14. června 2015 
Host do domu – Sen o svobod ě 
Téměř naplněný sen o dokonalém literárním 
slavné éry 60. let minulého století a její reflexe na stránkách bezmála 
legendárního titulu, který vycházel v
tvůrců, přispěvatelů, pamětníků a také č
 

 
19. února 
Mistrovské drobnosti
Nahlédnutí do sbírek Muzea Brn
19. století. Grafika, kresba, akvarely, miniatury a drobné p
umění, dokládající prom
k romantickému sentimentu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Muzeum Brněnska, p.
programu vyhrazena.
IDS JMK č. 505 z ÚAN 
Areál benediktinského kláštera v
Rekonstrukce klášterních prostor pro pot
Jihomoravského kraje, Norských 

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

duben 2015 

15. dubna 2015, 17.00 hod.   
– Zdeněk Volf 

Poezie není pro Zdeňka Volfa obživou, ale duchovní a životní pot
verše harmonicky doplňuje hudební doprovod manželského dua Ireny a 

ěcha Havlových. Literatura a hudba v rámci pravidelného cyklu St
Památníku písemnictví. 

ěřená na zpřístupnění odkazu 
dší generaci čtenářů a diváků 

interaktivními prvky a bohatým doprovodným programem.  
edu 22. dubna v 15 hodin. 

 30. dubna 2015 
ěstské knihovny v Třebíči 

zslav Nezval ( život, dílo)  
Výstava Památníku písemnictví na Moravě z roku 2013 znovu k vidění ve mě

zslav Nezval svá gymnaziální studentská léta.  

ervna 2015  

ný sen o dokonalém literárním časopise. Připomenutí 
slavné éry 60. let minulého století a její reflexe na stránkách bezmála 
legendárního titulu, který vycházel v Brně. Host do domu očima svých 

ů a také čtenářů.  

19. února – 26. dubna 2015  
Mistrovské drobnosti  
Nahlédnutí do sbírek Muzea Brněnska zaměřené na výtvarné skvosty 18. a 
19. století. Grafika, kresba, akvarely, miniatury a drobné p
ění, dokládající proměnu dobového vkusu od barokní reprez

romantickému sentimentu.  

ěnska, p. o., Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Zm
programu vyhrazena. Tel.: 547 229 136, www.muzeumbrnenska.cz.

ÚAN Zvonařka, vlakem z hl. n. každou půlhodinu, smě
Areál benediktinského kláštera v Rajhradě. Otevřeno út–ne 9.00–16.00
Rekonstrukce klášterních prostor pro potřeby Muzea Brněnska, p.
Jihomoravského kraje, Norských fondů a ROP Jihovýchod. 

ka Volfa obživou, ale duchovní a životní potřebou. Jeho 
uje hudební doprovod manželského dua Ireny a 

rámci pravidelného cyklu StřeDění 

ění ve městě, kde trávil básník 

ěřené na výtvarné skvosty 18. a 
19. století. Grafika, kresba, akvarely, miniatury a drobné předměty užitého 

nu dobového vkusu od barokní reprezentativnosti 

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

lhodinu, směr Břeclav. 
16.00 hod. 

ěnska, p. o. se provádí z prostředků 


