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Imprezy, wystawy, warsztaty, a także możliwość wynajęcia pokoi
gościnnych i organizacji przyjęć w zabytkowych wnętrzach – to wszystko
oferuje Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli. I zaprasza gości.

Wraz z luzowaniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, Muzeum
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Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli poszerza swoją ofertę dla gości i
zaprasza wszystkich do siebie.

Odwiedzających skansen wita nowy Młyn z Sądowa. W stworzeniu budynku swój
udział ma m.in. samorząd woj. lubuskiego, który wsparł inwestycję finansowo kwotą
ponad 30 tys. zł. - Cały czas walczymy z epidemią, ale staramy się także robić
wszystko, aby wspierać lubuską kulturę. Cieszę się, że mogliśmy pomóc w realizacji
tej niezwykłej inwestycji - mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. Więcej na ten
temat przeczytasz w artykule pt. Skansen w Ochli ma nowy młyn wodny.

Tak funkcjonuje obecnie Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli

Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli otwarte jest od wtorku do
niedzieli w godzinach 10:00-16:00 (teren skansenu należy opuścić do 17:00).
Obowiązują bilety wstępu:

Bilet turystyczny normalny: 10 zł
Bilet turystyczny ulgowy: 6 zł
Bilet szkolny: 5 zł
Bilet przedszkolny: 0 zł
Bilet rodzinny: 25 zł
Istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem w cenie: 40 zł

Przy kasie można odebrać bezpłatną grę terenową „Etnograf odkrywca”, która
skierowana jest do dzieci i młodzieży.

W robocze poniedziałki wstęp na teren parku budownictwa ludowego bezpłatny;
możliwy tylko spacer, bez zwiedzania obiektów w środku.

Pokoje gościnne do wynajęcia i organizacja przyjęć

Od 8 maja w muzeum jest możliwość wynajęcia pokoi gościnnych.
Od 15 maja placówka zaprasza do organizacji przyjęć na terenie
zewnętrznym.
Od 29 maja muzeum wynajmuje sale na przyjęcia w zabytkowych
wnętrzach.

Nowa wystawa i ciekawe warsztaty

W muzeum otwarta jest nowa wystawa „Hafty, hafciki”, którą można obejrzeć w
budynku Leśniczówka.

Na terenie placówki organizowane są liczne warsztaty i zajęcia, których tematyka
dotyczy dawnych zawodów i umiejętności. Warsztaty z malowania na szkle czy
przygotowywania domowego masła to tylko cześć bogatej oferty edukacyjnej.

Zaplanowane imprezy w Muzeum Etnograficznym

W Muzeum Etnograficznym odbywają się cykliczne imprezy i wydarzenia, cieszące
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się od lat dużą popularnością.

31 maja – 2 czerwca 2021 r. Ginące zawody i umiejętności –
skansenowska wioska ożyje, w chatach pojawią się rzemieślnicy i twórcy,
którzy będą przekazywać wiedzę i sprzedawać swoje wyroby.
18 lipca 2021 r. Dobre, smaczne bo Lubuskie! – Cykliczna impreza podczas
której prezentowani są rzemieślnicy, twórcy i artyści z naszego regionu.
14/15 sierpnia 2021 r. Noc spadających gwiazd – Nocny piknik z
atrakcjami na terenie Zagrody Kamiennej.
22 sierpnia 2021 r. Święto Miodu – Impreza z jarmarkiem, warsztatami i
licznymi pokazami, pszczelarze z całego regionu prezentują swoje wyroby, a
na Muzealnej Pasiece odbywają się warsztaty pszczelarskie
20 września 2021 r. U progu jesieni – Cykliczna impreza, podczas której
prezentowane są plony jesieni, liczne zespoły występują na scenie, a na
jarmarku można spróbować zielonogórskich win
18 grudnia 2021 r. Kolędowanie w Skansenie – Zaprosimy do zwiedzania
skansenowskiej wioski w wigilijnym klimacie, będą kolędnicy i opowieści o
świątecznych zwyczajach w różnych częściach Polski
18/19 grudnia 2021 r. Idą Święta – coroczny jarmark świąteczny.

Aktualne informacje o funkcjonowaniu muzeum, planowanych wydarzeniach,
wystawach i imprezach można śledzić na stronie internetowej: 
www.muzeumochla.pl 
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