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Tlačová správa

Múzeum s nádychom folklóru
Stredoslovenské múzeum ponúkne svojim návštevníkom počas leta špeciálny program. Venovaný
bude slovenským tradíciám a zvykom, ktoré priblíži etnografka Mária Trubínyová. Okrem zaujímavej
prednášky zaznejú v Thurzovom dome aj tóny heligónok či gájd a priestor dostanú aj filmy s ľudovou
tematikou.

Stredoslovenské múzeum sa počas letnej sezóny rozhodlo staviť na čoraz obľúbenejšiu tematiku,
a tomu prispôsobilo aj výber podujatia, ktoré počas nasledujúcich týždňov ponúkne svojim
návštevníkom. Jedna júlová a augustová streda bude v Thurzovom dome vyhradená folklóru.
„Počas pandémie absentovali kultúrne podujatia, medzi nimi bezpochyby aj tie, ktoré by prezentovali
naše tradície a zvyky. Už niekoľko rokov sme svedkami toho, že sa tešia čoraz väčšej obľube a ľudia
sa po nich dopytujú. Chceme im preto ponúknuť aspoň čiastočnú alternatívu spolu s ďalšou pridanou
hodnotou. Tou bude okrem iného prednáška našej etnografky“, informovala vedúca prezentačného
oddelenia Ivana Žačoková.
Etnografka Stredoslovenského múzea Mária Trubínyová doplnila, že kultúrna inštitúcia chce priniesť
prostredníctvom tohto podujatia svojim návštevníkom jedinečný zážitok súvisiaci práve s foklórnou
tematikou:
„Predstavíme si zaujímavé zbierkové predmety, ktoré súvisia s našim folklórom, zaznejú tóny gájd či
heligónok a premietneme si filmy s ľudovým námetom. Verím, že toto podujatie si získa svojich
priaznivcov a budeme v tomto formáte pokračovať aj po skončení letnej sezóny“.
Podujatie Múzeum s nádychom folklóru sa uskutoční už 07.07.2021 a 11.08.2021 o 17:00 hod.
v priestoroch Thurzovho domu. Vstupenky je potrebné si kúpiť v predpredaji po telefonickom
dohovore na čísle 0940 511 547.
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Mgr. Kristína Hatarová
PR manažér Stredoslovenského múzea
email: hatarova@ssmuzeum.sk
mobil: +421 911 055 330
tel.: +421 484 125 897
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