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Annan Information
När natten skrämmer och babymonster släpps, får Molly och Al nyheter om att århundrals
stormen är på väg. Föräldrar och vårdnadshavare måste träffas med personalen individuellt
före programstart. Delta i hajexperter Dr Eugenie Clark och Rodney Fox på en
världsomspännande expedition för nära möten med några av världens största hajar, inklusive
valhajar och stora vita. Zydeco - Dansa till zydecos infektiösa bayou-rytmer som dragspelare
och sångare Geno Delafose, linjespetsen av Louisiana's nouveau zydeco-scen, medverkar med
sitt band French Rockin 'Boogie. Nauman producerade två uppsättningar hologram mellan
1968 och 1969. På papper framhäver viktiga verk av moderna mästare som Alexander Calder,
Marc Chagall, Henri Matisse, Joan Miro och Kees van Dongen, samt surrealistiska verk av
Paul Delvaux och Yves Tanguy. Varje fredag börjar 22 juni från 8:30 till 16:00 på Dahlia

Avenue utanför Main Street. Stående tjugoåtta meter lång, välrenommerade tyska konstnären
Isa Genzken's Rose II (2007) är den andra skulpturen som presenteras som en del av det nya
museets pågående skulpturprogram sedan byggnaden slutfördes i december 2007. Barn under
18 år måste ha en vuxen skyddspresent.
När du hittar en av brevlådorna, stämpla ditt häfte med bläckstämpeln från brevlådan, som
bevis på att du hittat den. Träffa Debi och resten av studionens lärare och lär sig om sina
program för studenter på alla dansnivåer. En del av Lincoln Center Festival; den här konserten
är en BBC Proms-förhandsgranskning. Musiq har haft många hits-singlar och guld- och
platinumalbum, utmärkelser från Billboard, BET, ASCAP, BMI och SoulTrain och flera
Grammy-nomineringar under sin karriär. Spela spel, hör historier, tävla genom en scavengerjakt och delta i hands-on-activities och hantverk. Någon gång före 1775 namngav han
hofjeweler till Friedrich Augustus III, kejsare i Sachsen och år 1785 utsågs han till Curator of
the Grunes Gewolbe, den magnifika kungliga samlingen av Augustus the Strong, grundaren av
Meissen Porcelain Manufactory.
Material som används för att producera dem har alltid varit av högsta kvalitet som är värdiga
för heliga texter, och deras effektivitet vilade ofta på måttet på deras överdådiga produktion.
Med målet att starta en konversation på den lesbiska feministrörelsen och undersöka
synligheten hos queer-kroppar inom den vanliga kulturen och museet, orkesterade Muller ett
samarbetsritningsprojekt baserat på inventeringslistan över den feministiska T-tröja-samlingen
i Lesbian Herstory Archives in Park Slope, Brooklyn. Han återvände till Kina efter tre år och
lärde sig vid Central Academy of Fine Arts i Peking. Upplev direkt kontakt med levande djur,
artefakter och fascinerande historier om dessa ovanliga djur och deras naturliga livsmiljöer.
Det är inte konstigt att han har kallats en modern Pied Piper!
Lär dig hur du använder produkter från marknaden för att göra enkla, näringsmässiga måltider
vid veckovisa matlagningsdemonstrationer och ta reda på kompostering, återvinning, växande
grönsaker och mer vid speciella demonstrationer under hela säsongen. Denna klass är ett bra
sätt att introducera nya ingredienser och smaker till ditt barns smaklökar. Naturen är konst,
och barnen kan upptäcka den i Everett Children's Adventure Garden. Vi är glada att acceptera
avkastning upp till 30 dagar från inköpet. Nu till och med september 2, kan Mystic Aquarium
få sin roliga fyllning med afrikanska pingviner, vitvalar och sjölejonskonferenser, och fyll
även på en gratis lunch.
Stora bröderna Big Sisters of Rockland County söker mentorer, särskilt män, att frivilliga som
förebilder för ungdomar i vårt samhälle. Hitta din fara: Flytta dina magnetiska fotgängare runt
gatorna och vägarna för att nå det ultimata målet: Hämta en hytt! Småbarn för ung för
sommarläger kan fortfarande njuta av en lägerupplevelse i sommar. Oscar-vinnare Morgan
Freeman låter sin röst till den här filmen, som följer orphaned baby orangutanger och
elefanter, och de människor som räddar och höjer dem för eventuell frisättning tillbaka i
naturen. Tempospulser varierar och vågorna börjar bryta. Vi älskar verkligen böcker och
erbjuder miljoner titlar, för närvarande över 10 miljoner av dem, med den här siffran ökande
dagligen. Men kommer det att vara tillräckligt för att styra din säkra passage. Den komiska
hjälten John Falstaff är en klassisk fastighetsman i Lower East, som alltid letar efter nästa stora
poäng.
Barnen kommer att njuta av dessa lördagsmorgonaktiviteter där de får en chans att försöka sin
hand på coola och hantverksprojekt. New York Historical Society kommer att presentera

berättelser i Sterling: fyra århundraden silver i New York, en utställning som lyfter fram
historierna om 150 anmärkningsvärda exempel på silver från sin samling. Dialogen mellan
etablerade bysantinska och framväxande islamiska stilar och kulturer kommer att visas genom
myndigheter av myndighet, religion och speciellt handel. Museet är nu delvis öppet igen två
dagar i veckan, medan reparationer görs på museet som drabbades av en tornado 2010. Vad
händer när två uppsättningar av samma tvillingar, separerade från födseln, omedvetet hamnar
på samma plats, samtidigt. Kontakta säljaren direkt om du vill returnera en beställning. Skapat
med nya fotografiska metoder av Thomas Laird och Clint Clemens möjliggör denna visning av
storformat pigmentutskrifter med högre upplösning ännu bättre tillgång till målningarna än
vad som är möjligt i templet. Dessa klasser är bra för alla; Puppet Kitchen-konstnärerna
designar, bygger, utför och undervisar valp för barn och vuxna.
Revolutionerande bläck: Wu Guanzhongs målningar är organiserade av Asiens
samhällsmuseum och Shanghai Art Museum, en av Kinas ledande kulturinstitutioner. Marc
Chagall är en stor utställning som innehåller ett betydande urval av ungefär hälften av Chagalls
serie 1957 av handfärgade etsningar av bibelhistorier, en serie som aldrig tidigare sett på Long
Island. Familjer uppmanas att komma och ta en rundtur i parken och dess vattenvägar och
hjälpa till att hålla det ordentligt på vägen. Aretti i hans hemstad Turin i början av 1960-talet
mitt i en nära samling konstnärer som inkluderade Luciano Fabro, Mario Merz, Giulio Paolini
och Michelangelo Pistoletto, bland annat, etablerade Boetti sig som en av de ledande
konstnärerna av Arte Povera-rörelsen. Utställningen börjar med användning av inokulering
(införandet av materia från en pustel på smittkoppens kropp) under 1800-talet och George
Washingtons dramatiska beslut att inokulera sina trupper under revolutionskriget, bland rykten
om att britterna var avsiktligt infektera rebelpopulationer. Varje år väljs en elitgrupp av
kvinnliga konstnärer från hela världen för att visa arbete, undervisa och utföra som en del av
festivalen. Gruppgitarr Nivå 2 med Basilio, Tis. 7: 30-8: 30 pm.
Läs mer om den här berömda artisten som du också försöker göra med din egen
pointillistmålning. Från objekt som svarar på pressbehov i utvecklingsländer till nya lösningar
som är skräddarsydda för stadsmiljön, undersöker utställningen hur designen ingriper över en
mängd olika erfarenheter, inklusive medicinska nödsituationer och naturkatastrofer. Läsning
är kul! Ta en Sony Tablets och gå med på den roliga behandlingen och följ med på en speciell
interaktiv historia. Sex, nakenhet och ens insinuation har alltid varit mycket omtvistade ämnen
av offentlig diskurs och debatt. Wildlife Theatre visar, hantverk, aktiviteter och bevarande
lärande stationer kommer att hålla hela familjen upptagen. Packa en picknick, ta en filt och ta
familjen till en utomhusvisning av Dolphin Tale. Professionella fotografer, författare och
journalister från New York-området håller på med SalaamGarageNYC för att presentera alla
behöver någon, The Aging-Out of Foster Care Project. Den här fria festivalen kommer att löpa
från 10 juni till 22 augusti, där ungdomar i New York City utsätts för konst och kultur genom
en stor och varierad samling engagerande underhållning. Alla turer börjar på Kykuit Visitor
Center; dörrar öppnas kl 9. Barn i åldrarna 5 och uppåt kan skapa sina egna djurdukar, ta hem
hem och visa på familjer och vänner.
Kryssning längs New York Harbor ombord på den lyxiga ZEPHYR-yachten och njut av en
Happy Hour som aldrig tidigare. Hans grafiskt dramatiska och ofta luriga fotografier av New
York-brott och nyhetshändelser satte standarden för det som blivit känt som
tabloidjournalistik. Under sommaren 2011 arbetade fem tvärvetenskapliga team av arkitekter,
stadsplanerare, ekologer, ingenjörer och landskapsdesigners i offentliga workshops på MoMA
PS1 för att förutse nya bostads- och transportinfrastrukturer som skulle kunna katalysera

stadsförvandling, särskilt i landets förorter. Konstruktionen av Panamakanalen (1880-1914)
var en historisk triumf av internationell ambition vid sekelskiftet. De orange och gröna
färgerna på dess viktorianska tillägg påminner om Wilderstein, i Rhinebeck, familjen hem till
Franklin Delano Roosevelts personliga sekreterare. Besökare kommer att lära sig om sina
insatser för att upprätthålla en judisk identitet, deras kamp med sovjetiska myndigheter och det
globala stöd de fått. Gör en origami vind leksak, en hoppande groda och en extra speciell låda
för att bära sina skapelser hemma. Förutom den kända världen av filmsekvenser finns en
mindre känd värld av industriella filmer, instruktions- och informationssponsorerade
kortfilmer som visades i skolor, vid företagshändelser, på arbetsplatsen och på kommersiella
teatrar före funktioner. Förutom ett brett utbud av buddhistiska och hinduiska gudar gjorda i
alla större medier, framhäver Masterworks också museets mest anmärkningsvärda senaste
förvärv, som alla sällan eller aldrig har blivit utställda. Detta är evenemanget för alla
praktikanter och studenter i New York. Denna utställning utforskar detta fenomen genom en
roterande installation, ritad från Whitneys samling, av arbeten på papper av en mångfaldig
konstnärgrupp, inklusive William N.
Men få känner till hennes fascinerande historia, hennes sephardiska bakgrund, hennes
amerikanska rötter och hennes arbete för judiska orsaker och ett judiskt hemland. Välkommen
tillbaka Broadway i Bryant Park presenteras gratis av 106,7 Lite FM, Broadway och OffBroadway lunchtidföreställningar. Bessie koen har länge drömt om att vara i cirkusen. Det är
kulmen av en övning som utforskar hur vi uppfattar objekt och bilder genom våra sinnen;
konsekvenserna av skalan; och integrationen av arkitektur, natur och mass kultur. Vid
fullbordandet förbjöd den 51-mil långa skeppskanalen Atlanten till Stilla havet genom att
korsa över Isthmus i Panama och har sedan dess blivit en nyckelledning för global maritima
handel. Resan till hem från människor från hela världen.

