Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
Múzeumok éjszakája 2016
Szakmai beszámoló

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (H-1094 Budapest, Páva utca 39.)2016ban és részt vett a Múzeumok éjszakája programsorozaton, mely során az alábbi programok valósultak meg:

18:00 – 01:00 Gasztro udvar
Az Emlékközpont kertje egy nyüzsgő, kulináris térré változott, ahol a látogatók megismerkedhettek a zsidó
háztartással és konyhakultúrával, hallhattak a vallási ünnepekhez kapcsolódó ételekről. A vállalkozó szelleműek ki
is próbálhatták az ételek elkészítését. Házigazda: Fűszeres Eszter, gasztroblogger volt.
18:00 – 01:00 Éden játszóház
Játékos, interaktív programok gyerekek számára a Bálint Ház szervezésében. Élő szereplős társasjátékokkal,
kvízjátékokkal, szerencsekerékkel és kóser halfogóval várták az érdeklődő csapatokat. A játszóház helyszínéül az
Emlékközpont zsinagógája szolgált.
18:00 – 01:00 Civil oázis
Változatos programokon keresztül mutatkoztak be a zsidóság sokszínűségét képviselő civil szervezetek. Több,
mint 5 szervezet települt ki az Emlékközpontba.
18:00 – 19:00 Radnótitól klezmerig
A szefárd zsidó zenei hagyományoktól a megzenésített versekig tartó utazás Béres Eszter és Ádám Patrik
kalauzolásában az épület udraván.
19:00 – 19:30 Hóra táncház
Az Emlékközpontba látogatók megismerkedhettek a zsidóság táncaival, zenéivel és ritmusával.
19:00, 20:00, 22:00, 23:00 Rendhagyó tárgybemutatók (Steiner Kristóf közreműködésével)
20:00, 22:00 Épületvezetés
Az Emlékközpont díjnyertes épületét, a látogatók elől rejtett zugokat az épület tervezői mutatták be az érdeklődők
számára.
21:00 – 22:00 Fasiszta volt-e Práger Antal?
Az érdeklődők egy filmvetítéssel egybekötött beszélgetésen vehettek részt Kelecsényi László filmtörténésszel.
22:00 – 01:00 Kérdezd a rabbit!
Az elmúlt évszázadok során számos tévhit, előítélet, legenda született a zsidósággal, zsidó vallással kapcsolatban.
A tévhitek eloszlatásáról, hagyományokról, vallási kérdésekről adott tájékoztatást Radvánszki Péter, a Páva utcai
zsinagóga rabbija.
23:30 – 24:00 Pankastic! zenekar koncertje
A Pnakastic! zenéje különleges és egyedi, mégis majd’ mindenki számára kellemes és élvezhető, régi sztenderdek
és örökzöldek átültetése akusztikus hangszerekkel a francia „manouche swing” világába, megfűszerezve mindezt
a cimbalom egyedi hangszínével. A koncertet az Emlékközpont udvarán élvezhették az érdeklődők.

