Múzeumok éjszakája 2022
Sok szeretettel várja a közönségét a Göcseji Múzeum azon az éjszakán, amikor minden életre
kel. Igazi nyáresti programkavalkád várja mindazokat, akik ellátogatnak Zalaegerszegen a
történelmi belváros szívébe, a kívül-belül megújított múzeumba.
Milyen programokkal várják Önöket?
Íme:
GÖCSEJI MÚZEUM
18.00 óra
Fényjáték - Bicskei József fényképész fotókiállításának megnyitója
Helyszín: Göcseji Múzeum, folyosógaléria
18.15 óra
Táncház 1. - A palotás
Helyszín: időszaki kiállítóterem
18.30 óra
Elődeink élete, avagy Én ott voltam! - Tárlatvezetés időutazással, meglepetésvendéggel
Helyszín: Elődeink élete c. állandó kiállítás, I. emelet
19.00 óra
Ilók, Mihók és más bolondságok - a zalaegerszegi Griff Bábszínház előadása
Helyszín: időszaki kiállítóterem, földszint
20.00 óra
Canterina Kamarakórus koncertje
Helyszín: múzeumkert
20.00 óra
Táncház 2. - A francia négyes
Helyszín: időszaki kiállítóterem, földszint
20.30 óra
Elődeink élete, avagy Én ott voltam! - Tárlatvezetés időutazással, meglepetésvendéggel
Helyszín: Elődeink élete c. állandó kiállítás, I. emelet
20.15 óra
A pillanat megörökítése
A fotózás története, titkok, tanácsok, fortélyok Katona Tibor fotóriporterrel
Helyszín: Múzeumpedagógiai terem, I. emelet
21.00 óra
A kazettamásolástól az online csatornákig

Underground „hanghatások” 1990 előtt és után
Beszélgetés Müller Péter Sziámival
Aki kérdez: Pánczél Petra kulturális újságíró
Helyszín: Időszaki kiállítóterem, földszint
21.00 óra
Az agyag életre álmodója - Németh János keramikusművész tárlatvezetése
Helyszín: Németh János állandó kiállítás, pinceszint
21.30 óra
Jazz & Me
Berkes Dániel és barátai koncertje - könnyed nyáresti jazz koncert
Helyszín: múzeumkert
Előadások mindenkinek
21.30 óra
KISS NÓRA néprajzkutató - Szent Iván története. Hiedelmek, szokások
21.45 óra
HAVASI BÁLINT régész - Pálos monostorok nyomában
22.00 óra
EKE ISTVÁN régész-térinformatikus - Nyomozás az egerszegi mamut után
Helyszín: I. emelet, múzeumpedagógiai terem
22.00 óra
Az elhivatottság mozaikjai - tárlatvezetés Dr. Kostyál László művészettörténésszel
Helyszín: Fekete György állandó kiállítás, földszint
Előadások mindenkinek
22.30 óra
ERŐS KRISZTINA történész - A zsidó kegytárgyak nyomában
22.45 óra
ORHA ZOLTÁN régész - A türjei kódex titka
Helyszín: I. emelet, múzeumpedagógiai terem
22.15 óra
Táncház 3. - Zalai táncok
Helyszín: időszaki kiállítóterem, földszint
23.00 óra
A klasszikus szépség mestere - tárlatvezetés Dr. Kostyál László művészettörténésszel
Helyszín: Kisfaludi kiállítás terme, földszint

Állandó programok a Göcseji Múzeumban:
18.00-22.00 óra
Ügyes kezek - kézműves foglalkozások gyerekeknek
kosárfonás, csipkeverés, fazekasság
Helyszín: Múzeumkert
18.00-22.00
Mit rejt a restaurátorműhely?
Helyszín: restaurátorműhely, földszint

18.00-22.00 óra
A láda kincse - múzeumpedagógiai foglalkozás
Helyszín: időszaki kiállítóterem, földszint
18.00-22.00 óra
Esti mese helyett - kincskereső kalandtúra
Helyszín: Kalandtúra pont, I. emelet, a kiállítás bejárata
18.00-22.00 óra
Sírrablók nyomában
Izgalmas játék, történetek, régészeti leletek keresése a múzeum régészeivel
Helyszín: múzeumkert

MÚZÉJ belépőjegy:
Felnőtt: 2.000 Ft
Diák: 1.000 Ft
Világegyetemisták koncertjegy: 2.500 Ft
Kombinált jegy egész estére: 3.500 Ft

GÖCSEJI FALUMÚZEUM
21.30 óra
Régi mesterségek nyomában
Hajdan a göcseji emberek kalákában dolgoztak. Ott segítettek egymásnak, ahol tudtak,
hiszen csak egymásra számíthattak. Kerítést fontak, zsúptetőt készítettek, vályogházat
építettek. A régi hagyományokat elevenítik fel a falumúzeumban, a program végén
megjelennek a zenészek és jóízű falatozásra hívják a közönséget.
23.00 óra
Világegyetemisták koncert
Az 1992-ben alakult Sziámi együttes tagjaiból álló formáció is fellép ezen a kulturális
rendezvényen. Repertoárjukban az általuk írt és hangszerelt hat Sziámi albumról válogatnak.
Vendég: Müller Péter Sziámi
A zenekar tagjai:
Kardos Endre „Bozi” zenekarvezető, ének, fuvola, szaxofon
Markó Tamás, basszusgitár
Óvári Miklós, gitárok
Polgár Péter, gitárok
Radics Igor, dob

