
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Stálé expozice
expozice s díly známého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara

expozice loštických pohárů. Hrnčířství na lošticku v proměnách času

výStAvy
Malíř ďábla – záhadný příběh loštického poháru
I  prodlouženo do října 2022

Otevírací doba:  út–so: 9.00–12.00, 12.30–17.00

Muzeum mohelnicMUZEUM MOHELNICE
Stálé expozice 
z dějin Mohelnicka
pravěk Mohelnicka 

výStAvy
25 let patchworku v Mohelnici
I  6. října (vernisáž v 17 hod.) – 20. listopadu 2022
Výstava k jubileu Spolku ručních řemesel Mohelnice.

AKce
Mezinárodní den archeologie  I  11. a 15. října 2022 od 9 do 16 hod.

 otevírací doba:  út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
Nářez
Výstava představuje nevšední řezy různých dřevin.

V říjnu bude muzeum otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 16.30 (časy 
začátku prohlídek: 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45 hod.).

AKce
Halloween a zámecká strašidla  I  29. října 2022 od 17 do 21 hod.
Poslední říjnovou sobotu se na Úsově bude slavit Halloween.

říjen

by Nekludov

Otevírací doba 28. října 2022
zámek Úsov
9.00–16.30

Muzeum Šumperk
11.00–17.00

Muzea zábřeh a Mohelnice,
památník Adolfa Kašpara 

10.00–15.00



Stálá expozice vM v ŠuMperKu
příroda a dějiny severozápadní Moravy

výStAvNí Síň
lubomír Bartoš: výstava k 85. narozeninám umělce
I  do 30. října 2022
Šumperský malíř slaví životní jubileum již tradiční výstavou v muzeu.

HollArovA gAlerie
panství Kolštejn v gotice a renesanci  I  do 13. listopadu 2022
Podzim v Hollarově galerii patří dějinám panství Kolštejn.

rytířSKý Sál
vladimír renčín  I  11. října (vernisáž v 17 hod.) – 4. prosince 2022
Letošní ročník festivalu Město čte knihu muzeum obohatí výstavou 
kreslíře a karikaturisty Vladimíra Renčína.

MuzejíčKo (galerie Šumperska)
Středověk hrou  I  prodlouženo do 2. října 2022
V herně se vydáme o několik staletí zpátky a podnikneme dobrodružnou 
výpravu do středověku.

Afrika v Muzejíčku  I  15. října 2022 – únor 2023
Muzejíčko se tentokrát promění v africkou buš s množstvím divokých 
zvířat.

gAlerie MlADýcH
Barevný svět Markéty Bajgarové  I  do 11. prosince 2022
Výstava kreseb, v nichž velkou roli hrají barvy a přírodní motivy.

AKce
Den architektury: Komentované prohlídky hotelu grand
I  1. října 2022 v 9.00, 10.30 a 12.00 hod.
Sraz účastníků u hotelu Grand Šumperk.

Muzeum Šumperk

Muzeum Zábřeh
Stálé expozice
z historie města a okolí  i  z pokladů zábřežského muzea

Nové expozice
Dalekým severem s janem eskymo Welzlem

grafický kabinet václava Hollara
Expozice seznamující s tvorbou věhlasného grafika a kreslíře 17. století. 

výStAvy
velká muzejní herna  I  prodlouženo do 6. listopadu 2022
Herna pro malé i velké s výběrem toho nejlepšího z pětileté historie 
šumperského Muzejíčka.

MiNigAlerie
Marie Němečková – Moje tvorba  I  do 16. října 2022
Výstava obrazů členky spolku amatérského klubu malířů Beneart.

ladislav Doležal – Svět kolem nás, obrázky depresivní i pozitivní
I  19. října (vernisáž v 17 hod.) – 4. prosince 2022
Výběr z tvorby autora za posledních pět let.

Otevírací doba:  út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00

uvítání knihy Kapitoly z přírody a historie Šumperka
I  6. října 2022 v 17 hod., Městská knihovna t. g. M. Šumperk
Ve velkém sále knihovny bude představena nová kniha Zdeňka Gáby.

Mezinárodní den archeologie  I  13. října 2022 od 9 do 16 hod.
Program v prostorách Pavlínina dvora přenese návštěvníky do pravěku.

přeDNáŠKy
panství Kolštejn 1313–1621  I  20. října 2022 v 17 hod.
V přednáškovém sále muzea přiblíží J. Faltičko dějiny panství Kolštejn.

Otevírací doba:  út–ne: 9.00–17.00


