Beszámoló a váci Madách Imre Művelődési Központ tagintézményében, a
Pannónia Házban megrendezett Múzeumok Éjszakájáról
2016. június 25.

17:00-19:00 Fut, robog a kicsi kocsi
Programunk interaktív gyerekfoglalkozással indult, az elszámolás szerint 7 gyermek látogatott
el hozzánk, nagyon jó hangulatban és tartalmasan zajlott a foglalkozás. Weöres Sándor versei
lettek megzenésítve (csipp csepp egy csepp, volt egy szép ládika, Bóbita, Őszi éjjel izzik a
galagonya, Kutyatár, Fut, robog a kicsi kocsi stb.) harangjátékkal, hegedűvel, furulyával, a
gyerekeket körjátékokkal, énekléssel, a dalok eljátszásával igyekeztünk bevonni. A
gyerekeknek az élő zene, a közös éneklés, főleg a hangszerek és azok megszólaltatása tetszett
a legjobban, hiszen a hangszereket ők is kipróbálhatták, míg a felnőtt korosztálynak sikerült
visszahozni gyerekkoruk emlékeit. A foglalkozás második felében bábokat készíthettek,
színezhettek, földön nagy papírra festhettek. A teremben kialakítottunk a kisebb testvérek
számára játszósarkot, ahol a játékok mellett ők is színezhettek, rajzolhattak, közben
hallgathatták a műsort. A program helyszíne a Hincz terem.

19:00 – 22:00 Elemlámpás tárlatvezetés a Pannónia Ház gyűjteményeiben
A ház összes gyűjteményébe folyamatosan érkeztek a látogatók, idősek és gyerekek egyaránt.
A program legforgalmasabb időszaka 20 óra után volt. Gyűjteményeink közül a 3 éve
változatlan formában látható Hincz Gyula állandó kiállítást a Múzeumok Éjszakája
alkalmából új koncepció szerint átrendeztük. A rendezés elsődleges célja az életmű
sokszínűségének bemutatása, a kiállított anyag frissítése volt: olaj és akril képek,
könyvillusztrációk, szobrászati munkák kerültek a Pannónia Ház emeleti kiállítóterébe.

21:00 Nyáresti jazz
Az est könnyed jazz koncerttel zárult, amit a Váci Bartók – Pikéthy Zeneművészeti
Szakközépiskola és Zeneiskola AMI jazz tanszak növendékei adtak elő.

A nálunk vásárolt jegyekkel összesen 40 fő vett részt a programjainkon, a Tragor Ignác
Múzeumból átjött vendégek létszáma további 5 fő. A szokásos jegyárainktól eltérően
egységes jegyárakat alkalmaztunk a Tragor Ignác Múzeummal együttműködve, felnőtt: 1.200
Ft, kedvezményes: 600 Ft, családi: 3.000 Ft
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Fotó: Pannónia Ház

Linkek:
-

http://www.mimk.vac.hu/programok/2586/muzeumok-ejszakaja.html
https://www.facebook.com/events/1138653096172965/
https://www.facebook.com/pannonia.haz/
https://www.facebook.com/Mad%C3%A1ch-ImreM%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont-192867147393174/
http://www.dunakanyar.hu/hirek/programajanlo/Vac/20091_Muzeumok-Ejszakajatobb-helyszinen-Vacon.html
http://estv.hu/news.php?extend.29419
http://www.vacmylife.hu/muzeumok-ejszakaja-2016/
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