WYDARZEŃ
STYCZEŃ LUTY MARZEC
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 - 1700
sobota, święta: 900 - 1600
niedziela, poniedziałek: nieczynne
do 8 marca
KUŚNIERSTWO NA SPISZU
Wystawa przygotowana przez Lubowelskie
Muzeum - Zamek w Starej Lubowli przy współpracy
z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Kuśnierstwo
należało do najpopularniejszych rzemiosł na Słowacji.
Cech kuśnierzy w Starej Lubowli już w połowie XVIII
w. działał bardzo prężnie - produkowano krótkie
i długie kożuchy, serdaki, spodnie ze skór baranich,
baranice i rękawice. Na kożuchy i serdaki używano
najczęściej skór owczych i jagnięcych, ale bywało,
że i z dzikich zwierząt. Kożuchy w spiskich wioskach
bardzo często produkowano w warunkach domowych,
a więc nie była to domena wyłącznie profesjonalnych
rzemieślników. Zbiór w Muzeum Lubowelskim, na który
składa się ponad siedemdziesiąt kożuchów i serdaków,
dokumentuje zarówno umiejętności mistrzów kożuszników, jak i ich wrażliwość estetyczną. Sporo
mówi też o gustach użytkowników tej odzieży. Wystawa
realizowana przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta
Nowego Sącza.

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
poniedziałek: nieczynne
23 marca
DZIEŃ PATRONA MUZEUM
Kolejne spotkanie z cyklu gawęd o dawnym uzdrowisku
organizowane w dniu imienin patrona Muzeum Pienińskiego.
Tym razem poświęcone Józefowi Dietlowi.

Miasteczko
Galicyjskie

2018

Nowy Sącz, ul. Lwowska 226
tel. (18) 444 35 70, 441 02 10
miasteczko@muzeum.sacz.pl
zwiedzanie
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1800
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 900 - 1600
poniedziałek: nieczynne
do 28 stycznia
IMPRESJE SKANSENOWSKIE IX
Kolejny przegląd prac studentów kierunku Edukacja
Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych w PWSZ
w Nowym Sączu. Prace powstają podczas pleneru
artystycznego, tradycyjnie odbywającego się na
początku lipca w Sądeckim Parku Etnograficznym.
2 lutego - 8 kwietnia
KONFEDERACJA POLSKO - SŁOWACKA: MARIAN
PAŻUCHA I JAN KRLČEK
Wystawa zestawiająca prace artystów tworzących
drewniane, polichromowane płaskorzeźby. Obu
twórców fascynuje ludowa sztuka sakralna, obecne
są w ich twórczości tematy muzyczne, potrafią też
świetnie przedstawiać sceny rodzajowe. Wspólna
wystawa ukaże ich pasje i fascynacje artystyczne,
podkreśli też bogactwo tematyki karpackiej.
25 marca
JARMARK WIELKANOCNY
Kiermasz rękodzieła ludowego oraz tradycyjnych
świątecznych potraw regionalnych, wypieków, wędlin.
Dodatkowo warsztaty drukarskie, wyrabiania ozdób
i palemek wielkanocnych oraz konkursy o tematyce
świątecznej.

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 2 kwietnia
ZABAWKI Z DREWNA
Wystawa współczesnych zabawek ludowych
ze zbiorów Regionalnego Ośrodka Kultury
w Bielsku-Białej. Zostaną pokazane drewniane
zabawki z Beskidu Żywieckiego i Śląskiego.

Sądecki Park
Etnograficzny
Nowy Sącz, ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b
tel. (18) 441 44 12
kasaspe@muzeum.sacz.pl
wejście od ul. Lwowskiej 226
wejście wyłącznie dla turystów indywidualnych:
od ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b
zwiedzanie
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1800
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 900 - 1500
poniedziałek: nieczynne

do 31 stycznia
SZOPKI BOŻONARODZENIOWE
(CIVITAS CHRISTIANA, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3)
Wystawa będąca zwieńczeniem XX edycji konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży.

aktualności:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w planie

25 marca
ZA SZEŚĆ NOC WIELKANOC - KONKURS
I ŚWIĘCENIE PALM
Uroczysta msza w kościeleśw. św. Piotra i Pawła
z procesją z figurą Chrystusa na osiołku. Po nabożeństwie
odbędzie się konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną.

