Výstava: "70" Pálavské vinobraní 1947–2017
Slavnost Pálavské vinobraní dnes do města láká desítky tisíc návštěvníků a je považována za jednu
z nejdůležitějších událostí v kalendáři města Mikulova. Výstava „70“ dobovými fotografiemi,
propagačními tiskovinami či dochovanými předměty seznámí s proměnami slavností v uplynulých
sedmi dekádách a poukáže na její význam v historii města. Linie vína a folklóru, dvou tradičních
symbolů Pálavského vinobraní v Mikulově bude prostupovat celým výstavním prostorem.

Organizátor: Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Adresa: Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
Termín: 8. 9. ‐ 26. 11. 2017
Vernisáž: 7. 9. 2017 / 17:00, zámek Mikulov
Otevřeno: září / úterý–neděle / 9.00–17.00
říjen, listopad / pátek–neděle / 9.00–16:00
Kurátor: Mgr. Josef Šuba
Kontakt: 727 955 992, suba@rmm.cz
Vstupné: 50 Kč / dospělí
25 Kč / děti, studenti, senioři
120 Kč / rodinné vstupné (2+1, 2+2, 2+3, 2+4)
Vstupné na všechny výstavy: 80 Kč / dospělí
40 Kč / děti, studenti, senioři
180 Kč / rodinné vstupné (2+1, 2+2, 2+3, 2+4)
Vstupné zakoupíte v pokladně muzea a na výstavě
Zdarma: ∙ děti do 5 let
∙ členové Asociace muzeí a galerií ČR, Národního památkového ústavu, Rady galerií ČR,
Zväzu múzeí na Slovensku a ICOMOS
∙ MŠ, ZŠ, SŠ, DDM Mikulov
Poděkování: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Muzeum železné opony Valtice, Jana
Frantelová, Michaela Jurošková, Radomír Lejska, Jana Šimonová, Rostislav Špaček, Stanislava Vrbková
Regionální muzeum v Mikulově u příležitosti sedmdesáti let Pálavského vinobraní vydalo brožuru
„Historie Pálavského vinobraní“, mapující proměny nejvýznamnější mikulovské slavnosti. Na padesáti
stranách se čtenáři dozví, jak to bylo s prvním Vinobraním v roce 1947 i jak se v jednotlivých
dekádách měnil program, místo konání, pořadatelé či ideologické pozadí slavnosti. Text je doplněn
řadou zajímavých, doposud nepublikovaných fotografií. Brožura bude k zakoupení na pokladně
Regionálního muzea v Mikulově a v Turistickém informačním centru v Mikulově. Cena 55 Kč.
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