Múzeumok Éjszakája 2016.
Szakmai beszámoló
Rendezvény időpontja:
2016. 06.21. 17.00- 01.
Rendezvényszervező: Göcseji Múzeum
Helyszínek és partnerek:
Göcseji Múzeum,Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszegi Törvényszék, Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár Zalaegerszegi,Büntetés végrehajtási Intézet
A helyszínekre való bejutást és eljutást a belépőjeggyel kapott karszalaggal, valamint erre a
célra rendelt buszjáratokkal biztosítottuk. Ezeknek az megoldásoknak köszönhetően,
vendégeink probléma mentesen vehettek rész, a maguk által választott programokon.
A meghirdetett programok kivétel nélkül megvalósultak.
A Múzeumok éjszakai kínálatunkban arra törekedtünk, hogy minden korosztály megtalálja az
érdeklődésének megfelelő programot. A könyvtári programon, a múzeumpedagógiai
foglalkozásokon, a Jaurinum Történelmi Klub bemutatóján, amely a „Körárkoktól a
kőfalakig” című időszakos kiállításhoz kapcsolódtak, főként családok vettek részt. A
gyermekek a szülőkkel együtt téglát vetetek, készítettek különféle fibulákat, szőttek,
korongoztak, valamint aktívan részt vettek a „harci” játékokban.
A tudományos- ismeretterjesztő előadások, főleg a felnőtt és nyugdíjas korosztályt vonzották.
Németh János keramikus művésszel való személyes találkozás a régészek és a múzeumi
szakemberek által tartott tárlatvezetések sok információt, történetet, érdekességet
tartalmaztak, ezzel gazdagítva a látogatók tudását.
A buszjárattal a falumúzeumba utazó érdeklődők egy igazán vidám, vérbő produkciót
láthattak a Ripacsok előadásában. A rabomobilos utazás most is nagy népszerűségnek
örvendett.
Jól sikerült új kezdeményezésünk, a restaurátorok munkájához kötött „Keresd a tárgyat”
program, illetve a „Tudás kulcsa” családi felfedező játék, amelyben a résztvevők maguk
fedezhették fel a múzeum kiállításait, és a történelmi belváros értékeit.
Mindig nagy élmény jelent, amikor tehetséges fiatalokkal találkozhat az ember. A Múzeumok
Éjszakája vendégei is nagy élvezettel hallgatták a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola új és régi
növendékeinek koncertjét.
A Zalaegerszegi Törvényszék épülete, a régi Vármegye háza, nemcsak történelmi múltja miatt
vonzott sok érdeklődőt. Betekinteni a tárgyalótermekbe, érdekes bírósági ügyekről hallani
avatott személyek tolmácsolásában ritka lehetőség. Ez a program is az egyik
legnépszerűbbnek bizonyult. A bíróság díszteremben tartott Mediterrán zenei est, valamint a
törvényszék elnökének „tárlatvezetése” nagy élményt jelentett mindenki számára.
Múzeumok Éjszakáját a Vodku zenekar koncertje, és táncház zárta.
Szakmai beszámoló elérési címe:
http://gocsejimuzeum.hu/palyazatok/beszamolok/muzeumok-ejszakaja-2016-szakmai-beszamolo

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 13.
Molnárné Raposa Irén
Közönségkapcsolati osztályvezető

Göcseji Múzeum

17-18.30

18 – 21

18folyamatos

18.2019.00
18.3019.15

19.0020.00

20.0020.30

program megnevezése
Páncélszekrény titkai c.
előadás és régi könyvek
kiállítás
Kézműves játszóházak,
Korongozás, szövés,
arcfestés

Létszám/fő
35

60

Múzeumpedagógia
Fibula készítés
téglavetés és karcolás

60

Keresd a tárgyat!

200

Központok a Zala mentén
állandó kiállítás
megtekintése,

300

Körároktól a Kőfalakig –
időszaki kiállítás
Németh János keramikus
tárlata
Körutazás rabomobillal
„A tudás kulcsa…”
családi felfedező játék

500

Pálóczi H. Ádám
zeneiskola növendékeinek
koncertje
Előadás:
Izsák Imre Zalaegerszegtől a
Smithsonian
Astrophysical
Observatoryig.
XI. századi életmód
bemutató Jaurinum
Történelmi Klub
Németh János Kossuth- és
Munkácsy- díjas érdemes
keramikusművész
tárlatvezetése
Előadás:
„Az I. Világháború
Egerszegi hősei”

50

helyszín
Deák Ferenc
Megyei és
Városi
Könyvtár
Göcseji
Múzeum:
múzeumkert,

látványtárak,

400
400

25

120

35

restaurátor
műhely
állandó
kiállítások

Múzeum
Göcseji
Múzeum és
környéke
Göcseji M.
Kisfaludi
kiállítás
Göcseji
M.Történeti
dokumentum tár

Göcseji
Múzeum
múzeumkert
Németh János
Állandó
kiállítás
Történeti
dokumentum tár

25

20.0021.00
20.4521.15

Dalest
Előadás:
„Vajda Lajos a zalai
avangard festő”

25

22.0023.00
23.0024.00

Cseh Tamás emlékkoncert
Vodku fiai
"Dallal, tánccal" táncház

100

40

30

Kisfaludi
kiállítás
Göcseji
Múzeum
Történeti
dokumentumtár
Múzeum:
múzeumkert
Kisfaludi
kiállítás terme

Göcseji Falumúzeum:
Idő/óra
21.00

program megnevezése
"Nagy háborús emlékmű"
projekt elindítása

21.00-22.00 Svejk a derék (tól lefelé
nem) katona avagy,
Lüszisztraté a Nagy
Háborúban
Előadó:Ripacsok irodalmi
színjátszó
22.00-23.00 Svejk a derék (tól lefelé
nem) katona avagy,
Lüszisztraté a Nagy
Háborúban

Létszám/fő
70

70

45

helyszín
Göcseji
Falumúzeum
Henczi-malom
Göcseji
Falumúzeum
nagyszínpad

Göcseji
Falumúzeum
nagyszínpad

Zalaegerszegi Törvényszék:
Idő/óra
18:30

18.30- 20.00

21.15-22.00

program megnevezése
Kiállítás megnyitó
Tárlat dr. Csejtei Péter, a
Zalaegerszegi Törvényszék
bírájának festményeiből
Látogatás, vezetéssel
Törvényszék épületében-

Létszám/fő
60

60

Mediterrán zenei est
100

helyszín
Zalaegerszegi
Törvényszék
épülete
Zalaegerszegi
Törvényszék
épülete
Zalaegerszegi
Törvényszék
Díszterem

Eseményfotók

„Keresd a tárgyat”

Előadás Izsák Imréről

Koncert a Kisfaludy teremben

Megjött a rabomobil

Juarinum Történelmi Klub

Múzeumpedagógia

„Dallal, tánccal”

Körárkoktól a kőfalakig

„Rabosítva”

Cseh Tamás emlékkoncert

Sorban állás a Törvényszéken

Tárlatvezető: Németh János

