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STROKOVNO VODSTVO
Trajanje: 45–60 minut • Cena: muzej ali galerija – 3,50 €/
odraslega; 3,00 €/upokojenca; Rojstna hiša Rudolfa
Maistra – 3,00 €/odraslega; 2,50 €/upokojenca
Kje: Muzej – grad Zaprice, Rojstna hiša Rudolfa Maistra,
Galerija Miha Maleš

Muzejski kustosi ali vodiči vam bodo po predhodni najavi z
veseljem razkazali razstave (minimalno število za vodenje
je 10 oseb). Z vodstvom boste pobliže spoznali MMK
in kulturno dediščino kraja, odkrili zgodbe muzejskih
predmetov in njihovo vpetost v razstave tako, da boste
odkrili marsikatere zanimive strani zgodovine, umetnosti,
muzejskega dela ipd.

STROKOVNO VODSTVO – DVE ENOTI (2E)
Trajanje: 90–120 minut • Cena: 4,50 €/odraslega; 4,00 €/upokojenca
Kje: Muzej – grad Zaprice, Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Galerija Miha Maleš

Lahko si izberete tudi strokovna vodstva po dveh naših enotah. Pri ogledih naših enot lahko poljubno
izbirate. Možnosti so: ogled muzeja in galerije ali muzeja in Maistrove hiše ali galerije in Maistrove hiše s
strokovnim vodstvom.
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Strokovno vodstvo
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Trajanje: do 180 minut • Cenat: znižano – 4,00 €/odraslega;
3,00 €/otroka; 4,00 €/upokojenca • Kje: Muzej – grad
Zaprice, Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Galerija Miha Maleš
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V letošnjem letu vam v Medobčinskem muzeju Kamnik nudimo poseben muzejski
paket KULTURNI TRI-M (3M).

Za odrasle obiskovalce in družine smo pripravili vodstva v treh naših enotah – v muzeju na gradu Zaprice, Rojstni
hiši Rudolfa Maistra in v Galeriji Miha Maleš. Povsod so na ogled zanimive razstave, ki vam z vodstvi, prilagojenimi
vašemu zanimanju in vedenju, ponudijo drugačen vpogled v zgodbe muzejskih predmetov in ozadja umetniških
del. Za najmlajše pa je poskrbljeno v pedagoških kotičkih.
Vodenje se začenja na gradu Zaprice, nadaljuje v Rojstni hiši Rudolfa Maistra in zaključi v Galeriji Miha Maleš.
Predviden čas ogledov in sprehodov med enotami je 3 ure, seveda pa se tudi časovno prilagodimo.
Cena znižane vstopnice je 4,00 € na odraslega in 3,00 € na otroka. Po zaključku pa vas vabimo, da si privoščite
brezplačno kavo v Kavarnici na Glavnem trgu, ki jo dobite ob predložitvi plačane vstopnice.

KONTAKT:
Za vodstva se je potrebno predhodno najaviti na telefonsko številko 01 8317
662 ali elektronski naslov zora.torkar@guest.arnes.si, in sicer 5 delovnih dni
pred obiskom skupine (minimalno število za izvedbo je 10 oseb).

Kulturni Tri-M
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JAVNA VODSTVA
Trajanje: 45–60 minut • Cena: brezplačno
Kje: Muzej – grad Zaprice, Rojstna hiša Rudolfa Maistra,
Galerija Miha Maleš

Javna vodstva avtorjev razstav, ustvarjalcev
in zunanjih strokovnih sodelavcev omogočajo
poglobljeno spoznavanje in vedenje o temi, avtorju,
razstavljenem gradivu, poteku dela, povezavah ob
posamezni razstavi. Lahko so pregledne narave kot
vodenja ali kot tematska predavanja ob razstavi. Vsa
javna vodstva so objavljena v medijih ali na naših
spletnih straneh.

MUZEJSKI, GALERIJSKI IN MAISTROVI VEČERI
Trajanje: 45–60 minut • Cena: brezplačno
Kje: Muzej – grad Zaprice, Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Galerija Miha Maleš

Mesečna predavanja naših kustosov, zunanjih strokovnjakov za posamezne, aktualne teme, ki se
navezujejo na obletnice dogodkov, naše razstave, nova znanstvena odkritja, predstavitve nove
domoznanske literature, pogovorne večere, manjše koncerte in recitale. Mesečno so večeri objavljeni v
medijih ali na naših spletnih straneh.
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Javna vodstva • Muzejski, galerijski in Maistrovi večeri

UMETNOSTNOZGODOVINSKI ŠTUDIJSKI
Trajanje: 90 minut • Cena: predavanje - 5,00 €/slu
šatelja;
predavanje – drugi slušatelj iz družine – 4,00
€/slušatelja • Kje: Galerija

KROŽEK

Miha Maleš

Program, ki je namenjen odraslim (srečanja so vsak drugi četrtek od 10.00 do 11.30), vsebuje strokovna predavanja
kustosinje umetnostne zgodovinarke, ki s slikovnim gradivom predstavlja pregled svetovne, evropske in slovenske
umetnostne zgodovine. Slušatelje občasno obišče zunanji predavatelj, obiskujejo pa tudi delujoče ateljeje, aktualne
razstave v slovenskih galerijah in muzejih ter kulturne znamenitosti. Krožek ima že nekajletno tradicijo in tako
izpolnjuje vrzel tovrstnega izobraževanja za odrasle. Slušatelji se spoznavajo z umetnostno zgodovino, se seznanjajo
z novostmi, obenem pa se srečujejo v prijetnem vzdušju pogovora ter negujejo svoja zanimanja.
Več informacij na telefonu 01 8397 504 pri Saši Bučan ali na elektronskem naslovu sasa.bucan@gmail.com.

Umetnostnozgodovinski študijski krožek
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Programi za odrasle Medobčinskega muzeja Kamnik
Izdal in založil: Medobčinski muzej Kamnik (zanj: mag. Zora Torkar)
Avtorji: Janja Železnikar, Zora Torkar, Saša Bučan, Alenka Juvan, Marko Kumer
Fotografije: Tomaž Lauko, Bojan Težak, Primož Hieng, dokumentacija MMK
Risba mamutov: Marjan Gabrilo
Lektoriranje: Ana Gruden
Oblikovanje: Matija Prnaver
Kamnik, februar 2019
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