
BINE AŢI VENIT LA FRIDA & FRED
FRida & freD este o casă pentru toţi copiii, amplasată în centrul oraşului Graz. Oferim expoziţii atractive, reprezen-
taţii de teatru şi programe pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 12 ani. Te aşteptăm la noi!

Program de lucru
Luni, miercuri, joi orele 9-17
Vineri orele 9-19
Sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale orele 10-17
Marţea închis
Închis: 1 ianuarie, 25 decembrie, 26 decembrie, 31 decembrie

Adresa
FRida & freD - Das Grazer Kindermuseum
Friedrichgasse 34
8010 Graz

Taxe de intrare
Bilet pentru o expoziţie
Copii începând cu vârsta de 3 ani: 5,00 €
Adulţi: 5,00 €
Familie: 14,50 €
Familie cu paşaport de familie din Stiria: 12,50 €

Tichet combinat pentru ambele expoziţii
Copii începând cu vârsta de 3 ani: 7,50 €
Adulţi: 7,50 €
Familie: 19,00 €
Familie cu paşaport de familie din Stiria: 17,00 €
Vizitarea expoziţiei este posibilă în orice moment fără o notificare prealabilă!

Ce te aşteaptă…
Bine aţi venit la „Sockenmuseum“ (Muzeul şosetelor) FRida & freD! Lasă-ţi pantofii în raftul de pantofi din spatele 
casei şi descoperă expoziţia cu picioarele goale, în şosete sau în papuci pe care i-ai adus cu tine.
Pentru a descoperi expoziţia în tihnă trebuie să îţi rezervi cel puţin o oră şi jumătate. Pentru expoziţii nu trebuie să te 
programezi, o asemenea cerinţă fiind aplicabilă însă pentru anumite programe.
Sâmbăta la ora două (programe de expoziţie). În fiecare sâmbătă la ora 14.00 organizăm, în cadrul expoziţiilor 
noastre, programe speciale interesante. Lasă-te pur şi simplu surprins! 
Teatru. De joi până duminică, la ora 16.00, au loc spectacole de teatru pentru tine. Rezervă un bilet la numărul de 
telefon +43 (0)316 872 7700 şi utilizează biletul combinat cu reducere pentru teatru şi expoziţie. Spectacolele de 
teatru sunt organizate în limba germană. 
Grădina FRida & freD. Începând cu data de 1.5., grădina este deschisă pentru tine! Grădina face parte din zona 
expoziţională şi mereu găseşti ceva de făcut. Numai dacă vremea este favorabilă.
Fă-te comod la una dintre mesele din zona în care poţi servi gustări. Aici sunt disponibile automate de cafea şi 
băuturi. Gustări sănătoase sunt comercializate la magazinul muzeului.
Poţi testa! În expoziţiile noastre, poţi testa orice. Dacă ai întrebări sau dacă doreşti mai multe informaţii, ia legătura 
cu îndrumătorii îmbrăcaţi în tricouri de culoare roşie FRida & freD-T.
Fotografiere. Bineînţeles că poţi face fotografii în muzeul nostru, pe care să le utilizezi în interes personal! Le poţi 
încărca de asemenea personal şi pe pagina de Facebook rezervată fanilor noştri. Nu trebuie decât să o accesezi!

Programări pentru grupuri
FRida & freD oferă diferite servicii şi programe pentru grupuri. Pentru a rezerva programări pentru grupuri în limba 
engleză, respectiv pentru a transmite solicitări pentru alte limbi, vă rugăm să luaţi legătura cu:
Ingrid Stipper-Lackner
E-mail: ingrid.stipper-lackner@stadt.graz.at
Tel. +43 (0)316 872 7706
Bilete de intrare pentru grupuri (de la 15 persoane)
4,00 € / persoană
Intrare gratis pentru 2 însoţitor


