Beszámoló
Múzeumok Éjszakája Kaposvár és vonzáskörzetében 2016.
Pályázati azonosító: 204107 / 00192
Múzeumunk 2016. június 25-én és július 2-án rendezte meg a Múzeumok Éjszakája kaposvári
rendezvénysorozatát.
Az esemény első napján, az intézmény központi épületében, a Fő utca 10. szám alatt
rendeztük meg a programokat, míg a második napon, június külsős egységeinkben
valósítottuk meg a rendezvényt.
Június 25. Kaposvár belvárosa.
A múzeum Fő utca 10. szám alatti épületében három jól elkülöníthető helyszínen vártuk
programokkal a látogatókat.
Utca: megállító, bevonzó jellegű programok:
 A Nádudvari Kézműves Szakiskola négyméteres jurtájában: szövő és nemezelő
mesterség bemutató, játszóház.
 A múzeum kicsi jurtájával: jurta építés, jurta szentelés, jurta bontás – óránként
ismétlődő ciklusokban.
 A jurták mellett állatsimogató (birka és kecske), a Katica Tanya kitelepülésében,
 valamint az Ecsenyi Tutyisoknak, a gyapjúfeldolgozással kapcsolatos
hagyományőrző bemutatója, műsora.
Ami itt igen sikeres volt: A Nádudvari Kézműves Szakiskola jurtája már csütörtöktől állt a
múzeum épülete előtt, jó reklámnak bizonyulva a rendezvény számára.
Ami problémás volt: az árnyék nélküli sétáló utcán tomboló kánikula miatt az állatsimogató
állatait előbb haza kellett szállítani
Épület: tárlatvezetések és kiállítások
 Kalandos papírtörténeti kiállítás – a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság
kiállítása és játszóháza.
 Az éjszaka hangjai – játékos foglalkozás gyermekeknek, középpontban a somogyi
erdők, mezők állatainak hangjaival.
 Az éjszaka hangjai - játékos előadás felnőtteknek, középpontban a somogyi erdők,
mezők állatainak hangjaival.
 Hallj a kezeddel! – tárlatvezetés jeleléssel, hallássérülteknek a természettudományi
kiállításban.
 18.00 – 22.30 óra között félórás tárlatvezetések a múzeum állandó és időszaki
kiállításaiban. Tartják az adott kiállításhoz csatlakozó szakterületek kutatói,
muzeológusai.
Ami itt igen sikeres volt: Kalandos papírtörténeti kiállítás – a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti
Társaság kiállítása és játszóháza.

Udvar – Vigasságok Tere
A Vigasságok Tere nemrég lett kialakítva, így most először használhattuk nagyrendezvényre Fazekas foglalkozás Falusiné Terjék Évával, mely az őskori, felrakásos
technikával, nagy méretű „családi” edényeket állít elő.
 Kísérleti régészeti bemutató (csiszolt kőszerszámok) és játszóház Tóth Géza
kísérleti régésszel.
 Czigány Tamás és Bandája előadásában zenés gyermekprogramok: Betyárvilág –
kétszemélyes betyárbuli zenével és Lépmesés – zenés, interaktív műsor
 Fonjunk inget drótból – hagyományőrző bemutató és játszóház a Fehér Hollók
Hagyományőrző műhely gondozásában (láncing készítés, drótfonás)
Ami itt igen sikeres volt: az egész tér igen elegáns és nagyon jól használható kültéri
programokhoz.
Második nap, július 2.
Fekete István Látogatóközpont, Deseda-tó
 Tárlatvezetések a Látogatóközpont kiállításában, és tanösvényén
 Deseda természeti értékei – előadás Dávid János környezetvédelmi kutatóval
 Rovarok és pókok mikroszkóp alatt – családi program sok ízeltlábúval és sok
mikroszkóppal
 Foto pályázat képeinek vetítése a Deseda – tó vize fölé kifeszített vászonra –
közreműködik Bedő Kornél, természetfotós, a pályázat egyik bírálója.
 Tűzgyújtás a Somogy Zenekar közreműködésével
 A nyári éjszaka csillagképei – Maczó András előadása, csillagásztávcsöves
bemutatója
 Folyamatos kézműves programok: Farkas Túri Enikő (nemezelő) Szalinay Zita
(játékkészítő) és Bereczné Erika (origami) közreműködésével
Rippl-Rónai Emlékház, Róma-hegy
 Tárlatvezetések Rippl-Rónai József egykori villájában, műtermében – tartja: dr.
Géger Melinda művészettörténész és ifj. Matucza Ferenc
 Borban az igazság – somogyi borászok borkóstoló bemutatója, szakértése.
 Cigányzene.
 Irodalmi műsor: Göre Gábor levelei – az Esztrád Színház előadása
 Élet a plédeken: lampionos, plédes szieszta az őspark fái között
Ami itt igen sikeres volt: Többször bebizonyosodott hogy az igényes gasztro programok és a
művészetek – jelen esetben a képzőművészet és a zene – igen hangulatos elegyet
alkalmaznak.
Ami a második nap két programhelyénél problémás volt: a két helyszín közötti nagy távolság
miatt nem valósult meg a helyszínek közötti látogató mozgás.

Összesített látogatottsági adatok:
 A múzeum központi épületében levő programokra a tavalyi létszám fele, 320 látogató
érkezett. Ennek oka egyértelműen a kánikula miatt kiürült és a Balaton-partra
átköltözött lakosság eltávozásában keresendő.
 A Múzeumok Éjszakája rendezvénynek második alkalommal helyet adó Fekete
István Látogatóközpontban 50 helyben jegyet vásárlót mértünk. Ez negyede az előző
évben mértnek. Oka hasonló az egy héttel korábbi létszámcsökkenésnek: a kánikula
folytatódott és a város és városkörnyék lakossága a lakóhelyétől távolabb keresett
enyhülést.
 A Rippl-Rónai Emlékházban 50 helyben jegyet vásárló látogatót mértünk, a csökkenés
oka azonos az itteni programmal egy időben zajló desedai események
létszámcsökkenésének fent kifejtett okaival.
Tapasztalatok:
 Idén érdekesebb, divatosabb kézműves tevékenységekkel vártuk a látogatókat, és igen
pozitív visszajelzéseket kaptunk a választásunkra. Több és hasonló foglalkozást kell a
jövőben is biztosítanunk a családoknak.
 Két külsős egységünkben továbbra is probléma a kültéri jegyárusítás és a vendégek
pontos nyomon követése, regisztrálása.
 Idén a nagy meleg nem tett jót a rendezvény látogatottságának.
 Idén különösen jól sikerült a fenntartónk marketing és sajtó osztályával,
munkatársaival a közös munka, hála annak, hogy felismerték: közös érdekünk a város
által fenntartott intézmény olcsó propagálásának támogatása. Ezek alapján több olyan
hirdetési felülethez is hozzájuttattak bennünket, melyeket amúgy nem, vagy csak
drágán értünk volna el.
 Különösen jól sikerült a saját kezdeményezésű, saját felületen és saját erőből
megoldott közösségi oldalakon keresztül megvalósított program kampány, melynek
keretében egy hónapon keresztül folyamatosan kampányoltunk a rendezvénnyel
kapcsolatban.
 A látogatók legalább 30%-a a múzeum programjain rendszeresen részt vevők közül
került ki. Ők elsősorban a hírlevelünkből értesültek programjainkról, s ez megerősíti
azon szándékunkat, hogy folyamatosan bővítsük címlistáinkat. A Múzeumok
Éjszakája idei eseményein 74 élő, ellenőrzött email címet sikerült
Kaposvár, 2016. július 8.

Foto dokumentáció
2016. június 25.
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, Fő u. 10.

Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont és Fekete István Látogatóközpont
Kaposvár, Róma-hegy valamint Deseda-tó, július 2.

