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Sobota w Mławie – dla każdego coś atrakcyjnego!
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Sobot? 14 maja 2022 r. warto sp?dzi? w M?awie. Co? dla siebie znajd? tu mi?o?nicy historii,
architektury, sztuki, muzyki i sportu.

Ju? o 9:00 – jak w ka?d? sobot? – przy p?ywalni Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji rozpoczn? si?
zaj?cia nordic walking. Spacer ?cie?kami m?awskiego lasu to doskona?y sposób na rozpocz?cie dnia
oraz zadbanie o zdrowie i kondycj?.
Od po?udnia Stowarzyszenie M?awa Miasto Zabytkowe i Miejski Dom Kultury zapraszaj? na Dzie?
Handlowca. O 12:00 spod Miejskiego Domu Kultury ruszy oko?o dwuipó?godzinny spacer po
?ródmie?ciu, podczas którego dowiemy si? wielu interesuj?cych rzeczy o m?awskiej architekturze (na
trasie nie zabraknie oczywi?cie s?ynnego „handlowca” – domu towarowego przy ul. Chrobrego). Po
przerwie obiadowej organizatorzy zapraszaj? do Miejskiego Domu Kultury, gdzie zaplanowano prelekcje
zaproszonych go?ci (16:00-18:00, sala na pi?trze), zwiedzanie wystawy plakatów (18:00-18:30, foyer) i
koncert „Jazz w Kosmosie” sekstetu Wonky Town (18:30-20:00, kino Kosmos). Dzie? Handlowca swoim
patronatem obj?? Burmistrz Miasta M?awa.
Dzie? zwie?czy Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Zawkrze?skiej. O 17:00 odb?d? si? warsztaty dla dzieci
„W ?redniowiecznym skryptorium – sztuka zdobienia liter”, godzin? pó?niej za? muzeum zaprasza na
„Histori? jednego obrazu”. Atrakcj? wieczoru b?dzie Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”, który
wyst?pi o godz. 19:00 w parku miejskim. „Serce Don Juana” to widowisko przedstawiaj?ce sceny z ?ycia
legendarnego uwodziciela. Widzowie poznaj? go jako cz?owieka pe?nego nami?tno?ci, ale i samotnego,
poszukuj?cego prawdziwego uczucia, wolnego od pozorów i konwenansów. W przedstawieniu b?dzie
mo?na podziwia? kunszt szczudlarzy, plastyczn? i futurystyczn? scenografi? oraz niesamowite maski. O
godz. 20:00 w muzeum wyst?pi Iwona Siwiec (sopran) z akompaniamentem Anny Ko?niewskiej, od
21:00 do 22:00 MZZ zdradzi „Co kryj? muzealne magazyny?”, natomiast od 22:00 do 24:00 zaprasza na
zwiedzanie kuratorskie ekspozycji sta?ych.
Sp?d? sobot? w M?awie – zapraszamy!
KSM
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