MUSEER OG UTSTILLINGER

Veteranbiler ... Interiør til et apotek fra 18oo-tallet... Egyptiske mumier ... Militaria ...
I Poznań vil du finne både vanlige museer og de veldig unike som for eksempel
Musikkinstrumentmuseet, ett av bare tre i Europa. Samlingene i byens museer er attraktive ikke
bare for turister, men også for kunstinteresserte, bokelskere og entusiaster av historie. I tillegg er
bilettene gratis med Poznań City Card.
Porta Posnania
Porta Posnania er en perfekt begynnelse på guidet tur på domkirkeøya, stedet hvor man
kan bli kjent med den polske statens eldste historie. Porta Posnania er ikke bare et museum, men et
moderne vitenskapssenter. Utstillinger og andre arrangementer minner om hvor viktig den eldste
delen av Poznań er for polsk identitet.
flere

Croissantmuseet
I Croissantmuseet kan du bli kjent med våre lokale tradisjoner.
I en små gruppe kan du få vite alt om St. Martins croissanter
og om ingredienser som er nødvendige til å lage dem. Du vil
til og med få en mulighet til å lage en for deg selv.

flere

Nasjonalmuset
Museet presenterer polske og europeiske kunstverk helt fra antikken til moderne tid:
Utstillingene omfatter: antikkunst, middelalderkunst, polsk kunst fra 16. til 18. århundre, polsk
kunst fra slutten av 18. århundre til det 20. århundre, moderne kunst og utenlanskie malerier.
flere

Arkeologisk Museum
Polens eneste ekte obelisk fra oldtidens Egypt, verktøy brukt
av første innbyggere i Storpolen for flere tusen år siden, rik
samling av rik samling av egyptisk og nubisk kunst er bare en
del av ting man kan se i det arkeologiske museet i Poznań.
Det er et av de eldste og største museer i Polen.

flere

Arkeologisk Utstilling Genius loci
Utstillingen presenterer rester av en middelalderlig festning
som tilhørte Piastdynastiet og rester av en mur fra
renessansetiden som da omringet domkirkeøya. Festningens
historie som begynte i det 10. århundre kan man også bli
kjent i et moderne audio-visuell presentasjon.

flere

Lech Turistsenter
Har du noen gang tenkt på hvor mye tid man trenger til å
produsere en flaske øl? Hvordan denne prosessen ser ut?
Hvordan fyller man 100 000 ølbokser i løpet av en time?
Besøk Lech Turistsenter å få svar på alt!

flere

Poznań Bymuseet
Museets samlinger omfatter rundt 12 000 objekter og
dokumenterer byens historie fra middelalderen til moderne
tid. De mest verdifulle objekter er bl.a.: en forgylt og emaljert
bispestav fra det 13. århundre, en bordklokke med Poznań sitt
våpen laget av den lokale urmakeren Jan Stall i oppdrag fra
daværende bymyndigheter og et glass til skomakerlauget fra
1651.
flere

Musikkinstrumentmuseet
Musikkinstrumentmuseet, det eneste av sitt slag i Polen og et
av få i Europa, befinner seg i tre bygård på de gamle
markedet. Museets samling omfatter 2 500 objekter fra alle
epoker og kontinenter. I museet kan du også se Oscar statuetten som Jan A.P. Kaczmarek fikk for musikk til filmen
Finding Neverland.
flere

Modeller av byen
I kjelleren til fransiskaner kirken finnes det tre modeller av byen. Den første viser
gammel Poznań laget ifølge Braun-Hogenberg skissen fra 1618 (i 1:150 målestokk). Den andre viser
byen på det 10. århundre og den tredje viser det gamle markedet i målestokk 1:100 og er laget for
blinde og beskrevet i blindeskrift.
flere

Våpenmuseet
Våpenmuseet befinner seg i den tidligere Fort Winiary som
ble byget i årene 1828-1842. Den største attraksjonen er en
utendørs utstilling med flere militære kjøretøy, 9 fly og 2
helikoptere, 5 tanker samt en rekke kanoner og bombekastere.
De eldste objektene stammer fra 1800-tallet.

flere

Flere museer
Flere museer finner du på det digitale bykartet HERE
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