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M ú z eu mo k É js z a ká ja 2 01 6 – Az él et r e k el t t ö r t én el em
A Múzeumok Éjszakája programsorozat évről évre egyre több látogatót vonz Esztergom
városába is. Ezen programok egyik kiemelt helyszíne az MNM Esztergomi Vármúzeuma, mely
minden évben megújuló kínálattal várja az ide látogató közönséget.
A 2016-os évben a történelmi ismertetők és a zenei programok kaptak kiemelt szerepet.
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Ahogy az eddigi években már hagyománnyá vált, az MNM Esztergomi Vármúzeuma ad teret
a Múzeumok Éjszakája megnyitójának. A megnyitó ünnepség keretén belül minden, az
eseményen részt vevő esztergomi és párkányi intézmény képviselője néhány szóban felvezeti
a tervezett programokat. Az idei évben a megnyitó ünnepség keretén belül került sor az Év
Múzeumi Osztálya nevet viselő kezdeményezés eredményhirdetésére.
18:00-tól kezdetét vették a programok minden
esztergomi intézményben. A Vármúzeum rendhagyó
módon megnyitotta tereit, melyek az év többi részében
csak
tárlatvezetéssel
látogathatóak.
Az
est
különlegessége, hogy a látogatók szabadon járhatják be
a középkori várépület termeit, melyekben korhű
ruhákba bújt hagyományőrzők, történészek és régészek
várják az ide érkezőket és különleges tájékoztatóval
szolgálnak az adott korszakról, szokásairól és
életmódjáról. Az idei évben a Banderium Hungarorum
hagyományőrző csapat látogatott el a Vármúzeumba és
mutatta be a látogatóknak a XII-XIII. század csodás
világát. A többi teremben pedig az Estergon Aslanlari
hagyományőrzői teljesítettek szolgálatot, akik a
varázslatos esztergomi török idők világába repítették el
a látogatókat.
A különleges séta közben az egyes termekben reneszánsz és középkori dallamok csendültek
fel. Így a Vár udvarán az MNM Esztergomi Vármúzeuma régizene együttese a Strigonium
Consort lágy, XV-XVI. századi dallamai szórakoztatták az arra járókat.
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Vitéz János reneszánsz teraszán az Esztergomi Reneszánsz Ensemble régizene együttes, a
Várkápolnában pedig Faragó Dóra gitárművész várta egy kis kikapcsolódásra a megfáradt
utazókat.
Az esti program főképp az igazi férfiaknak és a családoknak kedvezett, mivel vendégül
láthattuk a magyar Buhurt Szövetség krémjét, a Ferreus Lupus Hagyományőrző és
Sportegyesületet. A csapat tagjai egy különleges, Magyarországon még kevéssé ismert
sportot mutattak be a nagyérdeműnek, melynek gyökerei a középkorba, a valódi lovagi
küzdelmek korába nyúlnak vissza. A buhurt verseny keretén belül 1-1-es és 3-3-as
mérkőzéseken szurkolhatott a közönség a harcosoknak.
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A versenyt követően a csapat tagjai egy közönségtalálkozón várták a látogatókat, ahol
részletes beszámolót tartottak a 2016-os Prágában megrendezett Battle of Nations
nemzetközi buhurt versenyről, melyen a nemzetközi mezőnyben mérhették össze az
erejüket több világbajnok csapattal is.

A verseny tapasztalatairól és az ott szerzett élményekről beszéltek, mindezt pedig fotókon és
videókon, videókommentárok segítségével mutatták be a közönségnek.
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Azt est zárásaképp az Ars Musica Kórus nyújtott ízelítőt repertoárjukból a csodásan
kivilágított Várudvaron, különleges hangulatot teremtve ezzel az éjszakában.

Éjfélkor pedig az Ars Musica Kórus férfi kara énekelt gregorián dallamokat a Várkápolna
évszázados tereiben.
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Az egész napos programsorozatot folyamatos, 18:00 és 24:00 közt zajló programok is
kiegészítették, így az érdeklődők égitesteket kémlelhettek a Vármúzeum Loggiájáról, a
gyerekeket középkori játszóház és fotósarok várta, valamint a Várkávézó sütemény és
italkülönlegességekkel kedveskedett a Múzeumok Éjszakáján ide látogató vendégeknek.

Esztergom térségében összesen 1.617 látogató vett részt a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, ebből
402 gyerek, 1.215 felnőtt. Ebből legnagyobb arányban (49,35%), 480 felnőtt és 158 6 év feletti
gyermek részére vásároltak közvetlenül a Magyar Nemzeti Múzeum esztergomi intézményeiben
belépőt.
A rendezvényről nem csak azt megelőző beharangozó kampányban értük el a célközönséget, de
maga a rendezvény ideje alatt is video közvetítéseket tettünk közzé a Múzeum Facebook oldalán,
melyek a youtube csatornára is feltöltésre kerültek, ill. a rendezvényről készült beszámoló a Múzeum
honlapján és a hungaricana.hu oldalon is közzétételre került.

Beszámolók a Magyar Nemzeti Múzeum esztergomi Múzeumok Éjszakája rendezvényéről:
http://www.varmegom.hu/wp/muzej2016
http://hungaricana.hu
https://www.facebook.com/varmuzeum/
https://youtu.be/alFBqN56fxU
https://youtu.be/InuLQOPyuZE
https://youtu.be/QKtUU9LSCCg
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Sajtómegjelenések a Magyar Nemzeti Múzeum esztergomi Múzeumok Éjszakája rendezvényéről:
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-muzeumok-ejszakaja-esztergom.html
http://www.museum.hu/program/48829/Muzeumok_ejszakaja__Magyar_Nemzeti_Muzeum_Varmuzeuma_Esztergom
http://muzej.hu/hu/mnm-varmuzeuma
http://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/egy-hosies-ejszaka-esztergomban-es-parkanyban-201606-07-140656
http://ujszo.com/napilap/regio/2016/06/25/ma-ismet-muzeumok-ejszakaja
http://www.minalunk.hu/tatabanya/index.php?n=5&tartalom_id=28606&area=516
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kultura/kozeleg-a-muzeumok-ejszakaja-itt-a-teljesprogramkinalat-671281
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kultura/muzeumokban-ejszakaztak-671771

