Să ştii mai multe, să fii mai bun cu Muzeul ASTRA
1 – 5 aprilie 2013
Cea de-a doua ediţie a programului naţional de activităţi extraşcolare, intitulat în
acest an Să ştii mai multe, să fii mai bun (1 – 5 aprilie 2013), va oferi elevilor şi
profesorilor care vor trece pragul Muzeului ASTRA o serie de activităţi interactive,
de la ghidaje tematice în expoziţiile pavilionare şi în cea în aer liber, la ateliere
atractive care să dea participanţilor posibilitatea de a-şi însuşi cunoştinţe
etnografice şi de a-şi dezvolta abilităţile practice.
Astfel, în cadrul cabinetului de educaţie muzeală aflat la sediul Muzeului de
Etnografie Universală „Franz Binder”, Piaţa Mică, nr. 11, se vor desfăşura ateliere
practice precum:

Pictăm şi construim puzzle din lemn
Construim moara din muzeu
Confecţionăm suport pentru ouă
încondeiate
Pictăm icoane pe sticlă

În timpul atelierelor va avea loc şi proiecţia
filmului Satul de demult realizat de dr.
Dumitru Budrala, Director ASTRA Film.

Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” va
oferi publicului, în perioada 2 – 5 aprilie 2013, vizite
ghidate cu frecvenţă de un ghidaj pe oră în intervalul
orar 930 – 1430, atât în expoziţia permanentă Din
cultura şi arta popoarelor lumii, precum şi în
expoziţia temporară „Matsuri” şi „Kagura”.
Sărbători şi dansuri sacre în Japonia.
La sediul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus”, Casa
Artelor, Piaţa Mică, nr. 21, va avea loc, în perioada 2-4 aprilie 2013, cea de-a
XVIII-a ediţie a fazei judeţene a Olimpiadei Meşteşuguri artistice tradiţionale.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani sunt aşteptaţi să-şi dovedească măiestria şi
cunoştinţele în ceea ce priveşte meşteşugurile artistice tradiţionale. Accesul
vizitatorilor se va face gratuit în intervalul orar 1230-15, în datele de 2 şi 3 aprilie şi
în intervalul 12-14 în data de 4 aprilie.
În cadrul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului se vor desfăşura, în perioada
1 – 5 aprilie 2013, vizite ghidate pe sectoare tematice:
Drumul Morii
Prelucrarea lemnului
Gospodării de olari
Traseul pivelor
Gospodării de prelucrare a textilelor.
Ghidajele se vor realiza în intervalul orar 1000 – 1100, 1200 – 1300, 1400 – 1500.
Tot în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului se va organiza, în data de
4 aprilie 2013, în colaborare cu Fundaţia pentru Integrare Europeană Sigma,
concursul pentru elevii claselor primare, Canguraşul Explorator. Materialele
necesare susţinerii concursului vor fi distribuite de către fundaţie şcolilor
particiante.
Şi în acest an, cu ocazia Săptămânii familiei, săptămâna fără TV organizată de
Asociaţia Zibo Help, Muzeul ASTRA va oferi, în data de 3 aprilie 2013, intrarea
gratuită tuturor elevilor şi însoţitorilor acestora, profesori sau părinţi, ce aleg să
viziteze muzeul nostru în această zi.

Participarea elevilor la atelierele propuse şi la vizitele ghidate se va face doar pe
bază de programare până la 20 martie 2013, la numărul de telefon 0269 202 419
sau la adresa de email raluca.andrei@muzeulastra.com, persoană de contact Raluca
Andrei.
Înscrierile la faza judeţeană a Olimpiadei Meşteşuguri artistice tradiţionale se pot
face până la 22 martie 2013 la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, str. Berăriei
nr.2, tel.0269/210466, e-mail: educativsb@gmail.com în atenţia doamnei inspector
Daniela Muntean, sau la Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, Piaţa Mică,
nr. 11, tel. 0269/ 202414, sau 0269/ 202411, e-mail: elena.gavan@muzeulastra.ro,
în atenţia doamnei muzeograf Elena Găvan.
Vizitarea expoziţiilor pavilionare şi în aer liber se poate face şi fără programare, în
intervalul orar 0900 – 1700, fără însă a beneficia de avantajele programelor mai sus
menţionate.
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