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Múzeumunk 2017. június 24-én rendezte meg a Múzeumok Éjszakája kaposvári 

rendezvénysorozatát.  

 

A múzeum Fő utca 10. szám alatti épületében három jól elkülöníthető helyszínen vártuk 

programokkal a látogatókat. 

 

Utca: megállító, bevonzó jellegű program: 

 Veterán gépjárművek kiállítása – a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete 

kiállásában valósult meg a program, melynek keretében 25 gépjármű (fa és 

gumikerekes személygépkocsik, motorok és teherautók) voltak megtekinthetőek a 

múzeum előtt. A program színvonalát emelendő, műsorvezető-moderátor dolgozott a 

jó hangulat kialakításán, aki – hangosítást használva – egyenként mutatta be a kiállított 

járműveket és tulajdonosaikat. 

Ami itt igen sikeres volt: kísérő programként évek óta megrendezésre kerül a múzeum előtt 

található Lovász Divatstúdió modellbemutatója, mely most jó háttérnek tudta használni a 

legszebb és legöregebb, még faküllős, 70 éves járműveket. 

Ami problémás volt: - 

 

 

Udvar – Vigasságok Tere: családi átmozgató programok 

A Vigasságok Terét második alkalommal tudtuk használni a rendezvény céljaira. 

 Kísérleti régészeti bemutató (csiszolt kőszerszámok) és játszóház Cziráki László 

hagyományőrzővel (Újszkítia) 

 Népi kézműves foglalkozások (faragás, fazekasság, kosárfonás) a Somogy Megyei 

Népművészeti Egyesület mestereivel 

 Az ősember fáklyatüzénél – barlangfestés. Közreműködnek Sörös Rita 

szobrászművész  

 Jurta állítás majd nemezelés Orosz Adél népi iparművésszel 

 Hangoló koncert és tűzugrás a Somogy Zenekarral 

 Címerfestés a MNL Somogy Megyei Levéltárának munkatársaival 

 Gasztrorégészeti bemutató - ételkóstoló 

Ami itt igen sikeres volt: az egész tér igen elegáns és nagyon jól használható kültéri 

programokhoz. 

Ami problémás volt: A Vigasságok Terét több üzemeltető is használja. Az általuk felépített 

nagyméretű színpad akadályozta a tűzugrást. 
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Épület: 

 „Gasztrorégészet” – Priskin Anna (Déry Múzeum, Debrecen) előadása a bronzkor 

konyhaművészetéről. 

 Érdekességek a MNL Somogy Megyei Levéltár gyűjteményéből – Polgár Tamás 

levéltár igazgató előadása. 

 Rendhagyó tárlatvezetések a Csiky Gergely Színház művészeinek prezentálásában. A 

vezetések a múzeum négy állandó kiállításában zajlottak. 

 Klasszikus tárlatvezetések a múzeum kutatóinak prezentálásában.  

 Rovarpreparálás a Fekete István foglalkoztatóban 

 Tárlatvezetés siketeknek a Kincsek Somogy Földjéből című állandó régészeti 

kiállításban 

 Levéltári túra – a vezetés a múzeum épületéből indul, és városnéző túra után      

kezdődik meg a múzeumtól 2 km távolságra található levéltári épületben. 

Ami itt igen sikeres volt: idén először tartottunk rendhagyó tárlatvezetéseket színészek 

bevonásával, mely program a közönség komoly érdeklődésére tartott igényt.  

 

Kísérő programok a Múzeumok Éjszakájához csatlakozott társszervezőknél: 

 Játékkiállítás Játékváros játékbolt szervezésében (Fő utca). 

 Rendhagyó tárlatvezetés és játszóház a Makovecz kiállításhoz kapcsolódóan (Agóra, 

Csokonai tér) 

 Könyvtári programok, középpontban a képregénnyel (Kaboom program – Takáts 

Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Csokonai tér) 

 Divatbemutató (Lovász Divatstúdió, Fő utca) 

 

Tapasztalatok: 

 Az idei programjaink nagy része a kísérleti régészet, azon belül is az őskor köré 

csoportosult. Előadás és arra épülő ételkóstoló (a bronzkor ételei, kulináris élvezetei) 

érdekesek és rendhagyóak voltak, találkoztak a közönség tetszésével.  

 Tavaly a nagy meleg nem tett jót a rendezvény látogatottságának, idén ez nem volt 

probléma, ám a helyzetet árnyalja az, hogy idén nem volt Foci EB illetve az esemény 

ingyenes volt. 

 Kaposvár Város különtámogatásának köszönhetően idén ingyenessé tettük a 

Múzeumok Éjszakáját. Ez – természetesen – sokat lendített a látogatottságon. 

 Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a város és a megye médiáival. Ez, valamint az a 

tény, hogy ebben az időszakban már uborkaszezon van, sokat segít abban, hogy 

megfelelő terjedelemmel foglalkozzanak a múzeum programjaival. Külön média 

megjelenésre adott lehetőséget az, hogy a Múzeumok Éjszakája előtt két héttel történt 

meg a döntés az ingyenességről, melyről – kérésünkre – külön hírt adtak a média 

felületek. 

 Idén 2500 látogatója volt a Rippl-Rónai Múzeum Múzeumok Éjszakája eseményeinek. 

Ez nagyságrendekkel nagyobb mint az elmúlt években, ezért idén elmondhatjuk, hogy 

látogatóinknak a zöme nem a törzsvendégeink közül kerültek ki. 

 

 

Kaposvár, 2017. július 3. 

 

 

 

 



Médiamegjelenések 
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Barlang- és címerfestés is lesz Kaposváron2017. Június 23. - Péntek 14:48 |  

 

Címkék: KAPOSVÁR, Múzeumok éjszakája, Kultúra, Program 

 

Emellett rovarpreparálásra is várják az érdeklődőket a Múzeumok éjszakája szombati 

programjain a somogyi megyeszékhelyen. 
A Rippl-Rónai Múzeum arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az intézmény Fő utcai épületénél 

jurtát állítanak, 17 órától kézműves foglalkozásokat, régészeti antropológiai játszóházat, 

veteránautó-bemutatót tartanak. 

A látogatók megtudhatják, hogyan kell csiszolt és pattintott kőeszközöket készíteni, miként 

állíthatók drónok a régészet szolgálatába, milyen érdekességeket őriz a Magyar Nemzeti 

Levéltár Somogy Megyei Levéltára, és mit ettek a bronzkori emberek. 

A Paintcoctail program szervezői képek festésében nyújtanak segítséget, a múzeum 

gyűjteményei iránt érdeklődőket szakmai, a Csiky Gergely Színház művészeinek 

közreműködésével pedig rendhagyó tárlatvezetésekre invitálják. A múzeumi események sorát 

21 órakor tűzugrás zárja. 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár szombaton 13 és 20 óra között a Csokonai 

utcában megrendezi a vásárt, játszóházat és kiállítást is magába foglaló I. Kaposvári 

Képregény Napot. 

A Múzeumok éjszakája kaposvári eseményeinek felvezetéseként a Deseda tónál található 

Fekete István Látogatóközpontban már pénteken 17 órától több érdekes rendezvényt tartanak. 

A vendégek éjszakai lepkékkel, gyógy- és fűszernövényekkel ismerkedhetnek, emellett lesz 

"csillagászati navigáció", valamint vetélkedő az "éjszaka hangjaiból". 

A Kaposvártól nyolc kilométerre található Szennai Skanzenbe érkezőket szombaton Szent 

Iván-napi népszokásokkal, férjfogó praktikákkal, szerelmi varázslattal, látványos 

fényfestéssel és borudvarral várják. 

A jó hangulatról a vásári komédiákat felelevenítő Bab Társulat, a verses-zenés műsorral 

érkező KultúrTalálka Együttes, Bonyár Judit Edith Piaf-sanzonestje és mások mellett a 

Misina zenekar gondoskodik. Az este Szent Iván-éji tűzugrással és táncházzal zárul. 

 

A Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz Somogyból Nagyatád, Balatonszemes, 

Balatonföldvár, Balatonszárszó, Segesd, Barcs, Fonyód és Tab kulturális intézményei is 

csatlakoztak. 
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Modellek a sétálóutcán; tűzugrás a Vigasságok terén2017. Június 24. - 

Szombat 19:15 |  

 

Címkék: veterán autó, KAPOSVÁR, Múzeumok éjszakája, divatbemutató, kis szi

nes 
 

Divatbemutatóval, tárlatvezetéssel, valamint veteránautó-bemutatóval kezdődött 

Kaposváron a Múzeumok éjszakája. 
Elsőként a régi autók sorakoztak fel a Rippl-Rónai Múzeum előtt szombat este, ahol a 

tulajdonosok igyekeztek mindent megmutatni az érdeklődőknek. 

Nem sokkal később a Lovász Márta Divatszalon ruháiba bújt modellek keltettek némi 

feltűnést, akik az üzlet legújabb ruháit mutatták be. 

Mutatjuk is a hölgyeket és urakat! 
Íme Lovász Márta legújabb kollekciója 

  

Közben a Vigasságok terén a látogatók megtudhatták, hogyan kell csiszolt és pattintott 

kőeszközöket készíteni, miként állíthatók drónok a régészet szolgálatába, valamint, hogy 

milyen érdekességeket őriz a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, és mit 

ettek a bronzkori emberek.  

 

 

 

 

Videók: 

Somogy Televízió, Miért magazinműsor: 

 http://www.somogytv.hu/videok/miert/120556/ 

 

Kapos Televízió, Géniusz Kulturális Magazin: 
http://kapos.hu/videok/geniusz_kulturalis_magazin/2017-06-

28/geniusz_kulturalis_magazin_2017_junius_28_.html 

 

Kapos Televízió: Korzó közéleti magazin 

http://kapos.hu/videok/korzo_magazin/2017-06-16/korzo_magazin_2017_junius_16.html 
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