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1. A program részletes ismertetése
A Móra Ferenc Múzeum 2016. június 25-én rendezte meg a múzeumok éjszakája
rendezvényét, mely a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy népszerűségnek örvendett. Az
est szervezésénél mindig kiemelten kezeljük a kultúrpalota előtti színpadra tervezett
programokat, hiszen az éjszakai nyitva tartás és a kedvezményes belépés eszközei mellett ez
az elsődleges fórum, ahol a látogatókhoz és leendő látogatókhoz közvetlenül szólhatunk és
növelhetjük a múzeum-látogatás iránti kedvüket.
Ezért a nagyközönség részére a múzeum előtti szabadtéri színpadunkra nagyszabású,
három helyszínen megnyílt Pompeji kiállítás-sorozatunkat népszerűsítő előadásokat
szerveztünk.
Hagyományosan a Szeged Táncegyüttes kezdte a színpadi programot színvonalas
táncelőadásokkal.
Az „A rabszolgapiactól az aréna homokjáig” című interaktív ismeretterjesztő
előadás volt az első tematikus programunk, melynek során a váci Collegium Gladiatorium
Kulturális Hagyományőrző Egyesület tartott rendhagyó történelem órát. Az előadás nagy
sikert aratott, s megalapozta a hangulatot az ezt követő Gladiátor felvonuláshoz, mely a
Dugonics-térről indult, a Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesület
gladiátorainak vezetésével, buzdításával. A Dugonics térről érkező tömeg, korhű ruházatba
öltözve, a gladiátorok által keltett felfokozott jó hangulatban érkezett a Móra-múzeum elé.
Ezt követően „Így öltözködtek a rómaiak” címmel római kori divatbemutatót
láthatott a közönség a múzeum előtti színpadon, ahol különböző ókori viseletek kerültek
bemutatásra a rabszolgák öltözékétől a császári pár viseletéig bezáróan. A divatbemutató
korhű zenei aláfestés mellett még inkább az ókori világ hangulatába repítette a nézőket.
Ez után a hagyományos tűzugrás következett a Szeged Táncegyüttes
közreműködésével.
Az est fő műsorszáma a „Kenyeret és cirkuszt! Ave Caesar!” gladiátorjáték volt,
melyre hatalmas tömeg jelent meg a Móra-parkban, s melyet nagy ovációval fogadtak.
Bepillantást nyerhettünk a gladiátorviadalok félelmetes és látványos világába, annak
nehézségeibe.
Az est levezetéseként a „Rumbling Blues Trió” könnyűzenei koncertje zárta a
színpadi műsort.
Ezen az estén nyílt meg a nagyközönség számára mindhárom helyszínen a „Pompeji.
Élet és halál a Vezúv árnyékában” című nagyszabású kiállítás, melynek megtekintésére
egész este kígyózó sorok várakoztak.
A Móra-parkban párhuzamosan több helyszínen római kori kézműves
foglalkozásokon vehettek rész az érdeklődők, amit nagy siker övezett.
Ezzel párhuzamosan, a Móra-parkban folyamatos gladiátor bemutató zajlott, ahol az
érdeklődők választ kaphattak a gladiátorokkal kapcsolatos kérdéseikre.
A kiállítás-sorozat másik két helyszíne - a Fekete házban és a Kass Galériában –
szintén ezen az estén volt először látható a nagyközönség számára.
Az este sikeresnek bizonyult, a kedvezményes sétáló jeggyel 7638 látogatónk volt a
három helyszínen.
Ez évben 7 szegedi szervezettel összefogva Szeged legnagyobb programkínálatát adó
éjszakai rendezvény volt az esemény.
A pályázattal tiszteletdíjra elnyert támogatással színvonalas, kiállításunkhoz szorosan
kapcsolódó, egyedi produkciókkal csalogattuk az érdeklődőket, szórakoztattuk a látogatókat.

2. Elérés a honlapon
Honlapunkon - www.moramuzeum.hu - a Rólunk - Pályázatok almenüre kattintva
olvasható a fényképes pályázati beszámoló a Múzeumok éjszakája 2016. június 25. címmel.
További megjelenés a honlapon:
A program hirdetése, szórólapja a Címlapon a Programok menüpont alatt – az Összes
hír gombra kattintva – dátum alapján időrendi sorrendben található.

A programról készült kisfilm elérhetősége:
https://www.youtube.com/watch?v=U4h3k14lHs0
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