MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2018

Ami összeköt: család és kultúra. Ez a témája a 2018-as Múzeumok Éjszakájának, amit június 23-án
este rendeznek meg országszerte.
Zalaegerszegen a felújítás előtt álló Göcseji Múzeum egy külön mottóval szólítja meg a közönséget:
„Mindent szabad, amit máskor soha”. A felhívás nagyon beszédes, ugyanis ez alkalommal szinte
mindent meg lehet tenni, amit máskor nem merne az ember egy gyűjteményi intézményben.
Romkocsma várja a látogatókat, nemzetek táncháza hívogatja a vendégeket, a Slam Poetry világába
nyújtunk betekintést, mesejáték vár kicsiket és divatbemutató a nagyokat. Ez alkalommal szabad a
falakra festeni, de még a padlózatra is lehet üzeneteket írni. Az est folyamán hét koncert, számos
előadás, kézműves kuckó, belvárosi séták, restaurátor műhely, fotószalon színesíti a programot. A
gyerekek a rendezvény helyszínén múzeumi útlevelet kapnak, s az összegyűjtött pecsétekért cserébe
ajándékot vehetnek át búcsúzáskor.
A szokásokhoz híven megnyitja kapuit a Göcseji Múzeum mellett a Zalaegerszegi Törvényszék, a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum is. Idén először a
Mária Magdolna Plébániatemplom is bekapcsolódik a programsorozatba.

DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
16.30-18.00 „Nem leszek sohasem a játékszered...” Ezt hallgattuk, ezt olvastuk anno… az 50-es és
60-as évek olvasmányélményei, filmjei, zenéi. Időutazás helyszíni idegenvezetéssel.

GÖCSEJI MÚZEUM
18.00 órától állandó programjaink:
- Romkocsma a múzeum első emeletén
- A stílus a részletekben rejlik - kiállítás a múzeum első emeletén
- Aktok a múzeumban – kiállítás az időszaki kiállítóteremben
- Sporttörténelem élőben – focidrukkerek szalonja a múzeum első emeletén
- Fesd át! Színezd ki! Rajzold meg! Graffitizz! - Alkotóterem a múzeum első emeletén
- Pihenőkuckó – családi címer tervezése a múzeum földszintjén
- Időutazás a középkorba – Készíts szelfit korhű ruhákban és háttérrel! - gyerekprogram a
régésztárban
- Várjátékok – vármakettek építése a régésztárban
- Ódonságok, újdonságok – legújabb szerzemények vitrinje a múzeumi előtérben
- Egy 17. századi rangos ember háza – válogatás a Mindszentyneum területén feltárt 17. századi
épület leleteiből
- A képrestaurálás technikái - gyerekprogram a restaurátor műhelyben
- Kézműves játszóház a múzeumkertben
18.15 Versmuzsika a borról, szerelemről a Tarisznyások Zenekar előadásában a Romkocsmában
18.30 Furullás Palkó – a Tarsoly Egyesület interaktív mesejátéka a Kisfaludi teremben
18.30 Nagyszülő-unoka kvízjáték rövid sétával a múzeum előtt és a Deák téren

19.00 Noé bárkája – az Énekmondó Együttes koncertje a Kisfaludi teremben. Németh János
kerámiái, alkotásai ihlette megzenésített versek.
19.30 Kelta-magyar dalok szárnyán – Horváth Zsófia koncertje a Romkocsmában
19.30 Stílus és ember – Daday Leonóra előadása a múzeum első emeletén
19.45 Népek tánca I. - angol, francia, lengyel, ír és kelta táncok a Kisfaludi teremben. Tánctanár:
Marton Edina
20.00 Slam-poetry – szabad verselés a Romkocsmában
20.00 A családi élet színtere: a ház és a lakás – Megyeri Anna történész előadása a történeti
dokumentumtárban
20.30 Magyar népzene és táncház – ifj. Horváth Károly és tanítványai a Kisfaludi teremben
20.30 Divatbemutató – a Munkácsy iskola diákjainak a kreációjából a múzeum első emeletén.
Felkészítő tanár: Németh Józsefné
20.45 Chansons – Merics Nikolett francia sanzonestje a Romkocsmában
21.00 Phantom Zenekar akusztikus koncertje a Múzeumkertben
21.30 A belvárosi szórakozóhelyek nyomában – séta Béres Katalin történésszel. Találkozó a Deák
téren
21.30 Népek tánca II. - brazil, osztrák és kubai táncok a Kisfaludi teremben. Tánctanár: Marton
Edina
21.30 A húrok nyelvén – Nagy Csaba akusztikus gitárestje a Romkocsmában
22.30 TeaBag együttes rock koncertje a Múzeumkertben
23.00 Népek tánca III. - spanyol, olasz, görög és mexikói táncok a Kisfaludi teremben. Tánctanár:
Marton Edina

MÁRIA MAGDOLNA PLÉBÁNIATEMPLOM
(kapunyitás: 20.15 órakor, kapuzárás 21.00 órakor)
20.30 A Cimbal-freskók nyomában - Dr. Kostyál László művészettörténésszel a plébániatemplom
falfestményei nyomába indulhatnak. Kezdésként Tóth György orgonajátékát hallhatják.

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (kapunyitás: 18.30 órakor, kapuzárás: 23.00 órakor)
19.00 Megérte? - bűnmegelőzési film és bemutató
21.00 Megérte? - bűnmegelőzési film és bemutató
Folyamatos programok az este során:
"Amikor kattan a bilincs" - rendőrségi bemutató
"Tárgyalótermi betekintő" - fotózkodási lehetőséggel
"Vigyázz magadra!" - bűnmegelőzési kiállítás gyerekeknek és szüleiknek
"Rácsok mögött" - ilyen egy börtöncella...

MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI MÚZEUM
18.00 Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak – színezés, festés, társasjáték készítés
18.00 Kincskeresés a múzeumban. A gyerekek kincses térkép segítségével találhatják meg a rájuk
váró ajándékot.
19.00, 20.00, 21.00 és 22.00 órakor tárlatvezetés indul. (az utolsó időpontban fejlámpával)
Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy "rabomobil" az idén is szállítja a vendégeket a Göcseji
Múzeum és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum között félóránként. Az első járat 18.00 órakor
indul a Göcseji Múzeum elöl, az utolsó 22.30 órakor.

