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Hrad Devín pozýva návštevníkov a ponúka bohatý program s novinkami
Sezóna 2018 je v plnom prúde.

Múzeum mesta Bratislavy, 3. 5. 2018 – NKP hrad Devín poskytuje od minulého roka opäť prístup na
horný hrad, kde je nainštalovaná v jaskyniach stála expozícia Hrad Devín v 13. – 20. storočí.

Už v apríli sa otvorila zaujímavá výstava, ktorá Múzeum mesta Bratislavy vtiahla úplne
do rokov ukončených 8.
Len pripomíname, že samotné Múzeum mesta Bratislavy vzniklo pred 150. rokmi. V roku
1868 začalo svoju nepretržitú existenciu a túto udalosť si pripomíname po celý rok.
Magická osmička v dejinách Slovenska, trvá do 31. 10. 2018
Výstava mapuje dejiny územia Slovenska od roku 828 až do vzniku Slovenskej republiky
v roku 1993. Autori výstavy sú: Pavol Komora, Martin Besedič, Peter Tomčík.
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Veľký záujem o naše významné kultúrno-historické dedičstvo podnietia aj tento rok tradičné
podujatia, ale aj úplne nové aktivity.
K stálym patria:
Rytieri na Devíne 2018, 5. 5. 2018; 2. 6. 2018; 7. 7. 2018; 4. 8. 2018; 1. 9. 2018; 10.00 – 18.00
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel pozýva aj tento rok na svoje tradičné nedele, vždy na
začiatku mesiaca. Najbližšie sa môžeme tešiť už 5. 5. 2018.
Rytierom na jeden deň, máj – august 2018 okrem pondelka
Návštevníci si môžu vyskúšať streľbu z luku, zmerať si svoje sily pri tréningu rytierskych obratností
a vo výučbovom stane sa dozvedia zaujímavosti z histórie.
NOVÝ CYKLUS ZAČÍNA UŽ 8. 5. 2018
Devínske povesti, 8. 5. 2018; 20. 5. 2018; 3. 6. 2018; 17. 6. 218; 8. 7.2018; 12. 8. 2018; 2. 9. 2018,
16. 9. 2018
Nový cyklus pozostáva z predstavení v podaní ... Predstavenia sa opakujú o 15.00, 16.00, 17.00.
Zabávať bude všetkých šibalský šašo Vigand a roztržitý Ján Tabančič, ktorí zahrajú a vyrozprávajú
divákom, čo všetko na Devíne zažili. Príďte do príjemného prostredia nabrať síl a vnoriť sa
do okúzľujúcich povestí o hrade Devín.

ĎALŠIE NOVINKY

Noc múzeí a galérií
Hradná pátračka
19. 5. 2018 podujatie v rámci Noci múzeí a galérií
Ukryté symboly v areáli hradu Devín čakajú na objavenie a rozlúštenie. Kto objaví
všetky?
Prichádzajú kaukliari
21. 7. 2018
Kočovní kaukliari prichádzajú na hrad Devín s kúskami, aké sa len tak nevidia.
Zaži prácu archeológa
25. 8. 2018
Počas jedného dňa si vyskúšate zaujímavú prácu archeológa.
Vedecké chodníčky na Devíne
13. 5. 2018, 24. 6. 2018, 15. 7. 2018, 19. 8. 2018
Návštevníci zažijú jedinečnú prehliadku hradu s archeológom, geológom, botanikom
a ornitológom.
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Stredoveké hradné zamestnania
15. 9. 2018
Návštevníci sa dozvedia, aké práce boli nevyhnutné pre zabezpečenie fungovania
stredovekého hradu.

