WYDARZEŃ
PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
Dom Gotycki
Nowy Sącz, ul. Lwowska 3
tel. (18) 443 77 08, fax (18) 443 78 65
sekretariat@muzeum.sacz.pl
zwiedzanie
wtorek - czwartek: 930 - 1500
piątek: 900 - 170
sobota, niedziela, święta: 900 - 1430
poniedziałek: nieczynne
do 2 października
EDMUND CIECZKIEWICZ. MELANCHOLIA
wystawa poświęcona jest Edmundowi Cieczkiewiczowi
(1872-1958), jednemu z najciekawszych, lecz mało
znanych malarzy związanych z Sądecczyzną. Można
obejrzeć najbardziej wartościowe pod względem
artystycznym obrazy pejzażowe, a także malarstwo
symboliczne, rysunki, karykatury, ilustracje
19 października - 4 grudnia
ARS LITURGICA
wystawa tkanin i sprzętów liturgicznych
16 grudnia 2016 - 7 maja 2017
ZBIGNIEW BOROWSKI – RZEŹBA, MALARSTWO,
RYSUNEK
wystawa ukazująca dorobek artystyczny Zbigniewa
Borowskiego - związanego z Nowym Sączem malarza
i rzeźbiarza, znanego społecznika i dyrektora
sądeckiego muzeum w latach 1957- 66, przygotowana
w 50. rocznicę jego śmierci. Prace zaprezentowane na
wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu oraz rodziny artysty

Muzeum
Pienińskie
im. Józefa Szalaya

w Szlachtowej
Szlachtowa, ul. Łemkowska 37
34-460 Szczawnica
tel. (18) 262 22 58
zwiedzanie
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 1000 - 1530
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1730
10 listopada - 10 grudnia
DZIEJE POLSKI W MALARSTWIE HISTORYCZNYM
wystawa ze zbiorów własnych

Miasteczko
Galicyjskie

2016

Nowy Sącz, ul. Lwowska 226
tel. (18) 444 35 70, 441 02 10
miasteczko@muzeum.sacz.pl
zwiedzanie
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 900 - 1600
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1800

do 23 października
KLIMATY JERUZALEM
wystawa fotografii, których autorem jest
Max Meir Mroz
15 października
KRAKOWSKI FESTIWAL AKORDEONOWY
III edycja festiwalu jest świętem muzyki
akordeonowej w jej wszystkich przejawach. Festiwal
ma na celu rozpowszechnianie akordeonu wśród
osób w różnym wieku poprzez ukazanie jego
rozmaitych zastosowań, w różnych składach
instrumentalnych i gatunkach muzycznych.
W Miasteczku Galicyjskim odbędą się warsztaty
akordeonowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
prowadzone przez artystów festiwalowych
20 - 23 października
MEDIEVAL ART IN CENTRAL EUROPE
międzynarodowa konferencja poświęcona
związkom artystycznym między krajami Środkowej
Europy od czasów średniowiecza do współczesności.
Referaty będą głoszone w językach: angielskim
i francuskim
27 października 2016 - 23 kwietnia 2017
IMPRESJE SKANSENOWE VIII
galeria ratuszowa
18 grudnia
JARMARK BOŻONARODZENIOWY

9 grudnia 2016 - 3 lutego 2017
WYSTAWA BOŻONARODZENIOWA
(CIVITAS CHRISTIANA ul. Kardynała Wyszyńskiego 3)
pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych

1 grudnia
pokaz nabytków, które Muzeum Pienińskie
pozyskało w latach 2015 - 2016

Muzeum Nikifora
w Krynicy-Zdroju

Willa Romanówka
Krynica-Zdrój, Bulwary Dietla 19
tel./fax (18) 471 53 03
zwiedzanie
wtorek - sobota: 1000 - 1300, 1400 - 1700
niedziela: 1000 - 1500
poniedziałek: nieczynne
do 9 października
IKONY WSPÓŁCZESNE Z NOWICY
wystawa ikon tworzonych podczas dwutygodniowych,
międzynarodowych warsztatów ikonopisów w malowniczej
wiosce Beskidu Niskiego
21 października 2016 - 28 lutego 2017
SPADKOBIERCY NIKIFORA - STEFAN TELEP /Zdynia,
Beskid Niski/
wystawa najbardziej znanego w Polsce współczesnego
łemkowskiego malarza nieprofesjonalnego. Podobnie jak
jego słynny poprzednik – Nikifor, uwiecznia w malarstwie
świat wspólnej im obu „małej ojczyzny” – Łemkowszczyzny

Sądecki Park
Etnograficzny
Nowy Sącz, ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b
tel. (18) 441 44 12
skansen@muzeum.sacz.pl
wejście od ul. Lwowskiej 226
wejście wyłącznie dla turystów indywidualnych:
od ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b
zwiedzanie
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 900 - 1500
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1800
15 października
III KRAKOWSKI FESTIWAL AKORDEONOWY
w ramach III edycji festiwalu w skansenie odbędą się dwa
koncerty:
Ukraińskie brzmienie - kwartetu Labirynt
(cerkiew greckokatolicka z Czarnego)
Gra kolorów i charakterów - wiolonczela i akordeon
w wykonaniu Duo Ardente (kościół ewangelicki ze Stadeł)
24 grudnia
PASTERKA W SĄDECKIM SKANSENIE
(kościół z Łososiny Dolnej)
uroczysta północka z odświętną oprawą muzyczną

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w planie

aktualności:

