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PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 204107/00257
TÉMA: Múzeumok Éjszakája
MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2017. június 24. 17:00 – 24:00
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma, Balassagyarmat

Múzeumok Éjszakája az MNM Palóc Múzeumában
Az MNM Palóc Múzeuma 2009 óta, idén nyolcadik alkalommal vett részt a Múzeumok Éjszakája
országos rendezvényén. A megpályázott 300 ezer forintból a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
100 ezer forinttámogatásban részesítette a rendezvényünket, ami nagy segítséget jelentett a
színvonalas programok megszervezésében (plakátok, szórólapok nyomtatása, fellépők,
közreműködők tiszteletdíja) és lebonyolításában.
Minden tervezett programunk megvalósulhatott a támogatásnak köszönhetően.
A programok a honlapon megjelentek, feltüntetve az NKA logóját és internetes elérhetőségét.
http://palocmuzeum.hu/2017/06/13/muzeumok-ejszakaja-2017-junius-24-en-17-oratol-ejfelig/

1.

A MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK ISMERTETÉSE, CÉLCSOPORTOK SZEMPONTJÁBÓL

Helyszín: Balassagyarmat, Palóc Múzeum, Palóc liget
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17.00 - 18.00 Szent Iván ünnepe - Előadás a néphagyományokról (dr. Lengyel Ágnes)
dr. Lengyel Ágnes etnográfus a Szent Iván ünnepéhez tartozó néphagyományokról tartott vetített
képes előadást.
Az előadásra főleg a középiskolásokat és a felnőtteket vártuk, sikeres volt a program.

17.00 - 21.30 Szőjünk, fonjunk együtt!
A Mikszáth Kálmán Művelődési Központtal közösen szervezett program, Jakus Julianna vezetésével
gatyamadzag készítés, elszakíthatatlan kötél fonás, körmönfonás kicsiknek és nagyoknak.
Programunkra elsősorban a gyerekeket vártuk, de a legkisebbeknek a szülők segítettek, olykor az
egész család együtt fonta a köteleket. Célunk volt családokon belül az összedolgozás, mely a fonal
megtartásával, szükséges is volt, kicsik és nagyok egyaránt nagyon élvezték.

17.00 - 24.00 Palóc játszóház népi játékokkal
A legkisebbeket a múzeum aulájában berendezett játszóházzal és népi játékokkal vártuk.

18.00 - 19.30 Ellopták a Tragédiát!? Kalandjáték a Palóc Múzeumban
Steinmacher Kornélia foglalkozása
A kalandjáték kezdő helyszíne a múzeum portája volt, a játékban egyénileg és csoportosan is részt
lehetett venni. Családok, testvérek, baráti társaságok, kisebb munkahelyi csoportok egyaránt indultak
a kalandjátékon.
Eltűnt az Ember tragédiájának kézirata! – ez volt a játék kiindulása. A feladat pedig a következő volt:
oldd meg a feladványokat, találd meg a gyanús tárgyakat, árulkodó nyomokat a múzeum falai közt,
melyek közelebb vihetnek a megoldáshoz és tedd lehetővé, hogy a ne maradjunk le erről a remek
alkotásról!
Minden résztvevő nagyon évezte a játékot, mely az éjszaka folyamán háromszor indult el.

19.30 - 20.00 Játék a tűzzel
A Palóc Virtus Kulturális és Sportegyesület tűzzsonglőr bemutatója
Az egyesület tagjai lángoló botokkal, lángoló ostorokkal, és tűzgömbökkel tartottak látványos
bemutatót a sötétedő ligetben.
A bemutatót minden látogatónk örömmel nézte meg, mely látványosságával az utcáról is bevonzott
sok embert.
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20.00 - 21.30 Szentivánéji koncert
A Vissi d’Arte Művészeti Együttes, a szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa és
Lengyelné Zsoldos Emőke hárfaművész koncertje
Műsor:
 Lengyelné Zsoldos Emőke hárfaművész szólódarabjai:
In Christ Alone és Saviour of the World
 Chopin: cisz-moll keringő - Lévárdi Beáta-zongora
 Beethoven: Fidelity (Hűség) Varga Ivett-ének
 Lassus: Zsoldosszerenád - Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa
 Karai József: Négy magyar népdal - Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa
 Karl Jenkins: Adiemus - Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa
 Caccini: Ave Maria - Varga Ivett-ének, Lengyelné Zsoldos Emőke-hárfa
 Schubert: Asz-dúr impromtue-Lévárdi Beáta-zongora
 Carl Maria von Weber: Zöld erdő mélyén - Jambrik Zsolt-ének
 L. von Beethoven: Szeretlek - Jambrik Zsolt-ének
 Meglepetés ráadásokkal!

Az együttes tagjai:
Lévárdi Beáta (zongora, művészeti vezető)
Varga Ivett (ének-szoprán)
Jambrik Zsolt (ének-bariton)
Közreműködik:
Bel Canto Kamaraegyüttes (Szécsény- Erkel Ferenc Vegyeskar)
Lengyelné Zsoldos Emőke - hárfa
Palánki Éva - fuvola
A Vissi d’ Arte Művészeti Együttes és a Bel Canto Kamaraegyüttes koncertje ismét óriási siker volt, a
múzeum díszterme zsúfolásig megtelt a hallgatósággal. A megszokott komolyzenei repertoár és a
zongorakíséret mellett, most furulya és dob és gitár is színesítette a hangzást, valamint
meglepetésként könnyedebb, közismert, népszerű dallamokat is hallhattunk az előadóktól, mint a
Beatles Yesterday című számát, vagy Karl Jenkins Adiemus című számát.
A koncertre elsősorban az ifjú, a felnőtt és az idősebb korosztályt vártuk, de egész kis gyerekkel is
eljöttek és örömmel hallgatták a zenét.
20.30 - 21.30 Furulya és citera
Hangszerbemutató és közös zenélés Csetneki Hannával
Hangszerbemutatót tartott Csetneki Hanna és közös zenélésre nyílt lehetősége citerán és furulyán,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
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A hangszerek kipróbálását elsősorban a gyerekeknek szerettük volna elérhetővé tenni, de kíváncsi
felnőttek, fiatalok is éltek a lehetőséggel.

21.30 - 22.30 Tánc az éjszakában
A Palóc Néptáncegyüttes bemutatója és táncház élő duda zenére
A szécsényi Palóc Néptáncegyüttesből két pár jött el múzeumunkba és mutatott be táncokat élő
dudazenére. Majd a bemutatót követően táncházat tartottak a közönséggel. A programra minden
korosztályt vártunk, minden látogatónk részt vett a táncházban.

*****
Kiállításaink megtekinthetők a nyitva tartás ideje alatt, igény szerint induló tárlatvezetéssel.

2. A MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK RÖVID ISMERTETÉSE A CÉLCSOPORTOK SZEMPONTJÁBÓL
A MNM Palóc Múzeuma, mint minden rendezvényén és kiállítása alkalmával, úgy a Múzeumok
Éjszakáján is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy programjaival a társadalom lehető legszélesebb
körét szólítsa meg. Ezen az országos szervezésű eseményen is múzeumunk néprajzi, történeti és
irodalomtörténeti gyűjteményei biztosították az alapot az éjszaka programjaihoz.
A legkisebbeket játszóházzal, több féle palóc népi játékkal vártuk, „találd el a kiskakast” azaz
patkódobással, „fogd ki az arany halat” avagy kishal horgászattal, „krumplimalac” terelgetéssel
valamint kirakós játékkal, vessző babakocsival és csuhébabával.
Az óvodás és általános iskolás korosztálynak, valamint a kisgyermekes családoknak, kicsiknek és
nagyoknak közösen a szövés - fonás kínált akár egész estés elfoglaltságot, az éjszaka során visszavisszatérő programlehetőséget, mellyel sokan éltek is, néhányan nem sokkal éjfél előtt fejezték be a
játékot. Ez a program egyben a jó alkalmat teremtett a családoknak, szülőknek és gyerekeknek
egymás megismerésére, a helyi közösség építésére, mely fontos küldetése a Palóc Múzeumnak, hogy
egy biztos hátteret kínálhasson a helyi közösség működésének.
Szintén a gyereket vártuk elsősorban Csetneki Hanna citera és furulya közös zenélős,
hangszerkipróbálós programjára, ám vállalkozó kedvű felnőttek is éltek a lehetőséggel.
A felnőtt, a fiatalabb és az idősebb korosztályt a Vissi d’Arte Művészeti Együttes meghívásával
vonzottuk a múzeumba. A program nagy siker volt. Az együttes korábban már többször is
koncertezett múzeumunkban, ezt a sort a jövőben is szeretnénk folytatni, minél több látogatónak
kínálva ezzel színvonalas szórakozási lehetőséget. Ezúttal a Bel Canto Kamarakórussal, valamint
Palánki Éva fuvolaművésszel és Lengyelné Zsoldos Emőke hárfaművésszel együtt adtak koncertet. A
megszokott komolyzenei repertoár és a zongorakíséret mellett, most a fuvola, gitár és a hárfa is
színesítette a hangzást, valamint meglepetésként könnyedebb, közismert, népszerű dallamokat is
hallhattunk az előadóktól, mint a Beatles Yesterday című számát, vagy Karl Jenkins Adiemus című
számát.
Az irodalom iránt érdeklődő fiatalabb és idősebb korosztálynak az Ellopták a Tragédiát!?
Kalandjáték a Palóc Múzeumban c. programunkkal készült az irodalomtörténészünk, melynek nagy
sikere volt. A kalandjáték összetett ismeretszerzési és szórakozási lehetőséget biztosított.
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Minden korosztály számára nagyon várt program volt a Palóc Néptáncegyüttes táncbemutatója és
a késő éjjelig tartó táncház. Fiatalok és idősek, a táncegyüttes profi tagjai és a közönség lelkes
amatőrjei együtt táncoltak, közös párokat alkotva.
A Játék a tűzzel tűzzsonglőr bemutató a legkülönlegesebb és egyben a legnépszerűbb program volt
az éjszaka folyamán.
Úgy érezzük, hogy a támogatás segítségével sikerült széles közönséget megszólítanunk és értéket
közvetítő programokat megvalósítanunk.

3. A FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJA, HELYE ÉS A RÉSZTVEVŐK SZÁMA
Időpont

Program
megnevezése

Helyszín

Résztvevők száma

2017.06.24.

26

17:00 – 18:00

Szent Iván ünnepe - Látványtár
Előadás
a
néphagyományokról
(dr. Lengyel Ágnes)

2017.06.24.

Palóc játszóház

Palóc Múzeum előtér

35

Szőjünk, fonjunk
együtt!

Palóc Múzeum előtt

56

Ellopták a Tragédiát!?
Kalandjáték a Palóc
Múzeumban

Palóc Múzeum
kiállításaiban

47 (3 csoportban)

Csetneki Hanna
furulyán és citerán

Palóc Múzeum előtt

19

„Szentivánéji koncert”

Palóc Múzeum,
Nagyterem

76

Játék a tűzzel

Palóc Múzeum előtt

112

Tánc az éjszakában

Palóc Múzeum előtt

98

17:00 – 24:00
2017.06.24.
17:00 – 21:30
2017.06.24.
18:00 – 19:30
2017.06.24.
20:30 – 21:30
2017.06.24.
20:00 – 21:30
2017.06.24.
19:30 – 20:00
2017.06.24.
21.30 - 22.30
A látogatószám alakulása felülmúlta az előzetes várakozásokat, összességében (fizető és ingyenes)
217 fő vett részt az esti programokon.
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Teljes árú

Kedvezményes

Ingyenes

MÁV Start Klub
kártyával

Külföldi látogatók
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0
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4. A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKMAI VONATKOZÁSAI,
TAPASZTALATAI ÉS A MEGVALÓSÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE

Programjainkkal igyekeztünk a legszélesebb közönségnek tartalmas, igényes időtöltést kínálni,
melyek során érdekes, kötetlen, vagy épp játékos formában bővíthették ismereteiket. Próbáltuk a
programokat a célcsoportok egyedi igényeinek megfelelően szervezni, hogy mindenki megtalálhassa
a neki megfelelőt, valamint célunk volt az is, hogy minden program nyújtson kikapcsolódási és
ismeretszerzési lehetőséget is egyúttal, valamint az előadásokkal, tárlatvezetésekkel próbáltuk
felkelteni a közönség érdeklődését a palóc és a magyar néprajz iránt, melynek hatására reményeink
szerint vissza-visszatérnek majd múzeumunkba.
Legnagyobb számban Balassagyarmatról, valamint a környékbeli Nógrád megyei falvakból érkeztek
a rendezvényre. Tapasztalataink szerint a környékbeli iskolák diákjai, akik ellátogatnak
múzeumunkba, és részt vesznek valamilyen foglalkozáson, később nagy számban jönnek vissza,
gyakran családjukkal együtt és nézik meg a múzeumot.

5. A BESZÁMOLÓ INTERNETES ELÉRHETŐSÉGE
A szakmai beszámoló online elérhetősége:
http://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/palyazatok/szakmai-beszamolok/
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6. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
1. Szent Iván ünnepe - Előadás a néphagyományokról (dr. Lengyel Ágnes)

2. Palóc Játszóház - Játszóház népi játékokkal a legkisebbeknek
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3. Szőjünk, fonjunk együtt!

4. Furulya és citera - Csetneki Hanna: hangszerbemutató és közös zenélés

5. „Szentivánéji koncert” -
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6. Tánc az éjszakában

7. Játék a tűzzel

8. Ellopták a Tragédiát!? Kalandjáték a Palóc Múzeumban
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7. A HUNGARICANA PORTÁLRA FELTÖLTÖTT BESZÁMOLÓ IGAZOLÁSA

A beszámolót készítette: Gulden Emese, művelődésszervező
Balassagyarmat, 2017. október 8.

