„Legyél te is hős – Fedezd fel a Kékfestő Múzeumot éjjel”
Múzeumok éjszakája szakmai beszámoló a 204107/00174 azonosító számú NKA
pályázathoz
A Gróf Esterházy Károly Múzeumhoz tartozó pápai Kékfestő Múzeum 2009-ben csatlakozott a
Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz.
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk sikeres volt. A Gróf Esterházy Károly Múzeum
100.000,- Ft támogatást nyert a rendezvény megszervezéséhez.
A Gróf Esterházy Károly Múzeum a tervezett programokat a Kékfestő Múzeumban valósította meg.
A programok az alábbiak voltak:
17 órakor a „Kékfestő emlékeim” pályázathoz kötődő kamarakiállítás megnyitója, ezzel együtt a
pályázatdíjainak átadása. A kiállításmegnyitó után ünnepélyes oklevélátadó következett, az önkéntes
múzeumi frontszemélyzetképzésben résztvevők kapták meg okleveleiket.
18 órakor nyílt meg a múzeum udvarán a kékfestő vásár és játszóház.
18 -23 óráig óránként indultak tárlatvezetések.
18 órától Czuczor-Gidai Zsófia „Pacsi” című gyermekelőadással kezdődtek a színpadi programjaink.

19.00 – 19.45-ig interaktív gyermek színielőadással vártuk a gyerekeket a múzeum hangulatos
festőkertjében, melyet idén a BAB Színpad szolgáltatott.
20 – 23 óráig a festőkertben az InFusion Trio zenés esttel szórakoztatta a vendégeket.

Folyamatosan zajlott kincskereső játékunk, mely az egész családot bevonta kicsiktől a nagyokig.
A rendezvény sikeresen zárult, méltó tagja volt az országos rendezvénysorozatnak.
A rendezvény idején a múzeum 9 állandó dolgozója, 6 közmunkaprogramban részt vevő, 8 önkéntes
és 6 közösségi szolgálaton résztvevő diák dolgozott.
785 fizető belépést regisztráltunk, ebből 482 teljes áru és 303 kedvezményes (diák/nyugdíjas). A
fizetősön kívül 154 ingyenes belépőnk volt. Javarészük 6 év alatti gyermek, kisebb részük 70 év
feletti.
Az idei évben immár harmadszor volt lehetőség arra, hogy a pápai Református Gyűjteményekkel
konzorciumban pályázzunk és a 2014-es év tapasztalataira építve egy még teljesebb együttműködést
valósítsunk meg az intézmények között.
A két közgyűjteményen kívül együttműködési szerződést kötöttünk a Hotel Villa Classicaval, a Caesar
Panzióval és a pápai Tourinform Irodával, akikkel megállapodtunk abban, hogy a Múzeumok Éjszakája
2016 program sikeres lebonyolítása érdekében rendezvénytársulást hoznak létre. A társulás a
rendezvényt kulturális és turisztikai csatornákon keresztül népszerűsítette, közös akciókat,
jegyrendszert dolgoztak ki.
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