Múzeumok Éjszakája 2017.
Szakmai beszámoló

Rendezvény időpontja:
2017. június 24. 17.00- 01. óra
Rendezvényszervező: Göcseji Múzeum
Helyszínek és partnerek:
Göcseji Múzeum, Göcseji Falumúzeum, Magyar Olaj-és Gázipari Múzeum, Zalaegerszegi
Törvényszék, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszegi Büntetés végrehajtási
Intézet, Tourinform Iroda Zalaegerszeg
A Göcseji Múzeum által szervezett programnak több mint ezer látogatója volt az idei évben.
Promóciós tevékenységünket időben elkezdtük, amelyben partnereik is aktívan részt vettek. A
karszalagos beléptetési rendszernek köszönhetően az érdeklődők hét helyszín kulturális
kínálatából válogathattak. Reményeink szerint, a néhány alkalommal párhuzamosan zajló
események ellenére is mindenki megtalálta az érdeklődésének megfelelő programot.
Partnereinkkel arra törekedtünk, hogy a Múzeumok Éjszakája alkalmával minden korosztály
(látogatók és szereplők) képviseltesse magát és eseményekben gazdag, érdekes, izgalmas
programokon vehessen részt.
A gyermekeket őskori játszóház, mamutvadászat, régészeti memóriajáték, őskori házépítő,
állatcsont rakosgató, mókás régész- mázoló, mesevetítés várta.
A családokat, baráti társaságokat a „Titkok ajtaja kitárul” c. szabaduló játékra, valamint
kincsvadászatra invitáltuk kalóztérkép segítségével. Az Árpád-kori életmód bemutató és
játszóház, illetve a Zrínyi Miklós lova itatóvályújának megtekintése szakember vezetésével
szintén nagy érdeklődés mellet zajlott, nem különben a „Be a múzeumba” című tárlat, mely
féltve őrzött családi ereklyéket mutatott be.
Az est folyamán három különböző nagyon érdekes előadást hallgathattak látogatóink. Egyet a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, kiállítással egybekötve. (A Zalai Közlönytől a
Zalai Hírlapig; a zalai sajtó másfél évszázada) A Göcseji Múzeumban Dr. Türk Attila
Honfoglalás az új kutatások tükrében címmel, míg Farkas Ferenc szobrászművész kötetlenebb
formában alkotói munkájáról beszélt az érdeklődőknek. Németh János Kossuth-díjas érdemes
művész az elmúlt évekhez hasonlóan maga invitálta az érdeklődőket állandó kiállításába, ahol
nagy szeretettel mesélt alkotásai bemutatásán keresztül, munkásságáról. Ezen kívül
látogatóink még négy kiállítást nézhettek meg az est folyamán a Göcseji Múzeumban, hármat
a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban és egyet a Zalaegerszegi Törvényszéken.( Központok
a Zala mentén, ÁVH áldozatainak emlékhelye, Kisfaludi gyűjtemény, Ódonságok,
újdonságok- időszaki tárlat)
Szerveztünk táncházat daltanulással, három könnyűzenei koncertet, melynek keretében fiatal
zalai tehetségek léptek fel, a falumúzeumban színdarab bemutatót, Piroskák és farkasokk
címmel,- népi gasztronómiai élménnyel fűszerezve, hagyományos tárlatvezetést, illetve
fejlámpával az Olajipari múzeumban, perszimulációt és filmvetítést a Törvényszéken,
valamint utazást rabautón.
Partnereinkkel közösen egy jó hangulatú, érdekes, sok ismeretet átadó, s nem utolsó sorban,
szórakoztató Múzeumok Éjszakáját tudhatunk magunk mögött ez évben is.
Tapasztalatuk, hogy ha rendezvényt érdekes, tartalmas, újdonságokat, interaktivitást
tartalmazó, több korosztálynak szóló programokkal töltjük meg, akkor mindig lesz látogatója
Múzeumok Éjszakájának.

Fotók a rendezvényről

Belépés csak karszalaggal!

„Be a múzeumba” kiállítás

Árpád- kori életmód bemutató

Játszóház

„Ódonságok, újdonságok”

Németh János

Dr. Türk Attila

Farkas Ferenc szobrászművész „ Dallal, tánccal”

Zrínyi lovának itató vályúja

Színpadi produkció a Skanzenben

Perszimuláció

Ifjú tehetségek

Utazás rabautóban

Érdeklődő közönség

Éjszakai koncert, énekel: Pál Kriszta

Szakmai beszámoló online elérhetősége:
https://gocsejimuzeum.hu/palyazatok/beszamolok/szakmai-beszamolo-muzeumok-ejszakaja2017
Zalaegerszeg, 2017. október 3.

Molnárné Raposa Irén

Göcseji Múzeum:

Idő/óra
17-18

18 – 21

program megnevezése
17 órától: a Zalai
Közlönytől a Zalai
Hírlapig; a zalai sajtó
másfél évszázada c.
kiállítás és hozzá
kapcsolódó előadás
Kézműves játszóházak,
múzeumpedagógiai foglalkozások:

látogatószám/fő
36

60
Őskori játszóház
Mamutvadászat, régészeti
memóriajáték, őskori
házépítő, állatcsont
rakosgató, mókás régész
mázoló

18.00„Központok a Zala
01.00
mentén” című állandó
folyamatos kiállítás megtekintése

kb. 600

helyszín
Deák Ferenc
Megyei és
Városi
Könyvtár

Göcseji
Múzeum:
látványtárak,
múzeumkert,
restaurátor
műhely

Göcseji
Múzeum
állandó
kiállítások

Németh János keramikus
tárlata
Időszaki kiállítás
„Ódonságok, újdonságok”
„Be a múzeumba”
Körutazás rabomobillal

18.0019.00

19.3020.30

kb. 680
kb. 800
300

„A titkok ajtaja kitárul”
című szabaduló családi
felfedező játék

150

„Tudományos esték”:
Honfoglalás az új
kutatások tükrében

60

Árpád-kori életmód
bemutató és játszóház

70

Göcseji
Múzeum
parkoló
Göcseji
Múzeum és
környéke
Göcseji
Múzeum:
Kisfaludi
állandó
kiállítás terme
Göcseji
Múzeum
kertje

19.00-20

20.0020.30
18.30
19.00

Formabontó tárlatvezetés
Németh János állandó
kiállítás

45

Göcseji
Múzeum
Németh János
állandó
kiállítás

Szobrásztitkok

35

Göcseji
Múzeum stíltár
Göcseji
Múzeum:
Múzeumkert
Göcseji
Múzeum:
Kisfaludi
állandó
kiállítás terme

80
Ifjú tehetségek koncertje
50

21-22.00

22.0023.00

"Dallal, tánccal" táncház

Pál Kriszti és Berkes
Dániel koncertje

Göcseji
Múzeum
Múzeumkert

70

ÁVH
Csoportos vezetés látogatók száma: 120 fő
Zrínyi lovának itatóvályújának megtekintése: 130
Utazás „rabomobilon”: 250
Göcseji Falumúzeum:
Idő/óra

program megnevezése

látogatószám

helyszín

17.30-19.30 Piroska és a farkas

60

19.30-21.00 Piroska és a farkas

70

Göcseji
Falumúzeum
nagyszínpad
Göcseji
Falumúzeum
nagyszínpad

Zalaegerszegi Törvényszék:
Idő/óra
19.00-20.30

program megnevezése
Perszimuláció

18.30- 20.00 Bírósági séta és kiállítás
az épületében:
Tárgyalótermi betekintő
Filmvetítés:

látogatószám
80

80

helyszín
Zalaegerszegi
Törvényszék
épülete
Zalaegerszegi
Törvényszék
épülete

40

Magyar Olaj-és Gázipari Múzeum
Idő/óra
17.30

19.00

program megnevezése
Kincskeresés a szabadtéri
kiállításban kicsiknek és
nagyoknak kalóztérkép
segítségév
Kicsiknek kézműves
foglalkozások,
mesevetítés.

20.00- 23.00 Éjszakai barangolás a
kiállítási területen
vezetéssel, fejlámpával,
védősisakban

látogatószám

helyszín
MOGIM területe

40

25

35

MOGIM
múzeumpedagógiai
terem

MOGIM
kiállítótér

