
           
         

  Červenec - srpen v Českém muzeu stříbra

Hrádek: otevřeno  út – ne, 10.00 do 18.00
Prohlídkové okruhy: „Město stříbra“ a „Cesta stříbra“ včetně 
návštěvy středověkého stříbrného dolu.
Výstava – výstavní sál:
9.7. - 31. 8. - Kamenné sochy z Afriky 
Doprovodný program 
15. 7.  14.00 – 18.00 Africké odpoledne – ukázky bubnování se 
skupinou IYASA -  taneční a vokální uragán ze Zimbabwe 
Soubor IYASA (Inkululeko Yabatsha School of Arts) je osmičlenný soubor sbírající 
nejprestižnější ocenění po celém světě, který vznikl v roce 1998. Od té doby má na 
svém kontě několik uznávaných nahrávek a podniká turné po USA a Jižní Americe, 
Evropě  a  Africe,  přičemž  do  Evropy  se  vrací  pravidelně  každé  léto.  Soubor  byl 
několikrát  nominovaný  na  cenu  „Nejlepší  koncertní  výkon“  v  konkurenci  těch 
největších  hudebních  hvězd  známých  po  celém  světě.  IYASA  už  několikrát  v 
uplynulých letech vystoupila i v České republice a všude sklízela veliký úspěch. V 
létě  roku 2013 skvělí  tanečníci,  hudebníci  a  bubeníci  oslnili  diváky v ZOO Dvůr 
Králové, Vrchlabí a Úpici.

Kamenný dům: otevřeno út – ne,  10.00 do 18.00
Prohlídkový okruh: „Královské horní město – měšťanská kultura 
a život v 17. – 19. století a „Lapidárium: Umění kameníků středověké 
Kutné Hory“.
Celoroční výstava: „Ševcovské řemeslo“. S interaktivním programem 
pro školy, zájmové kroužky či letní tábory  „Za tajemstvím verpánku“
Každou sobotu Kostýmované prohlídky v rámci Kutnohorského léta 
– Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory.  
Prohlídky probíhají každou sobotu od 28. června do 20. září 2014
Začátek prohlídky v 15:00 hodin, doba trvání cca 1 hodina včetně prohlídky 
sezónní výstavy. Vstupné: základní – 45 Kč, děti a senioři – 25 Kč

Tylův dům: otevřeno  út – so, 10.00 do 16.00
Prohlídkový okruh: „Život a dílo J. K. Tyla“ a  „Kutnohorské 
podzemí a jeho průzkum“.
Výstava:
8.7. – 30. 8. Historické hudební nástroje 

                                                          za ČMS sdělila K. Vavrušková. 
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