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Rychnov nad Kněžnou, 16. května 2019 

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 9/2019  

 

Muzejní noc v Muzeu krajky Vamberk letos již po páté 
 

Ani tento rok nebude v kulturním programu Muzea krajky Vamberk chybět oblíbená 

Muzejní noc. A je na co se těšit. Po loňském ročníku věnovanému moravskému folklóru 

čeká letos návštěvníky Muzejní noc ve swingovém stylu.  

V. Muzejní noc v Muzeu krajky Vamberk se bude konat v pátek 24. května 2019 od 18 

hodin. 

 

Fenomén Muzejních nocí patří v České republice a také v mnoha evropských metropolích již 

řadu let ke stálé formě prezentace kulturního dědictví. Kromě představení stálých expozic a 

výstav v netradičním čase je během Muzejních nocí připravován zajímavý doprovodný 

program. Nejinak tomu bude i v případě letošního pátého ročníku v Muzeu krajky Vamberk. 

 

„Každý rok se snažíme přijít s novým tématem. Před dvěma roky ožilo vamberecké muzeum 

španělskými rytmy, loni byla Muzejní noc věnovaná lidovému folklóru jižní Moravy. Pro 

letošní ročník jsme vybrali jako hlavní téma swing. Složením vystupujících se zároveň vracíme 

zpět do našeho regionu,“ říká na úvod organizátorka Muzejní noci Mgr. Martina Rejzlová.  

 

Program Muzejní noci bude opravdu bohatý. Jako první v zahradě Muzea krajky Vamberk 

vystoupí kapela 5pm jazzband, která vznikla v roce 2014 a je pravidelně zvána především do 

jazzových klubů. Návštěvníci se mohou těšit na swingové písně známých interpretů. 

 

Jako další vystoupí ženy ze Slatiny nad Zdobnicí s retro módní přehlídkou, jejíž součástí bude 

ukázka dobového tance charlestonu. „Vyvrcholením programu bude koncert kapely G Point 

FunKction. Kapela vzniklá v roce 2000 v Rychnově nad Kněžnou představí svou tvorbu na 

pomezí jazzrocku a funku s tanečními prvky, okořeněnou českými texty Jakuba Dvorského,“ 

dodává M. Rejzlová. 

 

Stálá expozice Muzea krajky Vamberk a nová výstava „Můj svět z nití“, představující tvorbu 

textilní výtvarnice Stanislavy Losové, budou přístupné po celý večer. Chybět nebude ani 

občerstvení z oblíbené kavárny Láry Fáry a víno od Veroniky Francové. „Věříme, že letošní 

ročník Muzejní noci bude stejně vydařený jako ty minulé a potěší všechny návštěvníky. Ráda 

bych touto cestou také poděkovala sponzorům akce městu Vamberk, firmě ESAB Vamberk s. r. 

o. a firmě Vaspo Vamberk s. r. o.,“ říká Martina Rejzlová a srdečně zve za celé Muzeum 

krajky Vamberk na V. Muzejní noc.  
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Program V. Muzejní noci v Muzeu krajky Vamberk: 

 

18:00 – Vystoupení místní kapely 5pm jazzband se swingovými písněmi známých interpretů. 

18:00 – Zpřístupnění stálé expozice a výstavy „Můj svět z nití“. 

19:00 – Retro módní přehlídka a ukázka tance charleston. 

20:30 – Vystoupení oblíbené jazzrockové kapely G Point FunKction. 

 

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518, 

+420 607 930 740 

Mgr. Martina Rejzlová, organizátorka Muzejní noci, tel. +420 777 225 587 

Mgr. Martina Marxová, edukátorka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 607 930 040 

 


