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A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYÉG LEÍRÁSA
A pályázati program eredménye




Sárospatak hagyományainak és értékeit a látogatók jobban megismerték.
a Sárospatakhoz kötődő képzőművészeti alkotásokat a látogatók jobban megismerték,
megismerték továbbá a katolikus liturgiához kötődő kiállított műtárgyakat.
a történeti, kulturális és különösen a képzőművészeti és vallási hagyományok belsővé
válását elősegítettük

Résztvevők száma
Hozzávetőlegesen: 800 Fő

A megvalósított tevékenységek és azok időbeni ütemezése
Sárospataki Képtár
Nyitás

Szent Erzsébet Ház
18.00
Nyitás
Folyamatos Programok
„Más fényben”: gyertyafényes tárlatlátogatás az Andrássy Kurta János Gyűjteményben, a Szent
Erzsébet Ház kőtárában és kertjében, Sárospataki Lovagok harci bemutatói, Levendula szedés és
csokorba kötés, Kvízjáték, Múzeumpedagógiai fogalkozások.
A Zempléni Nyári tárlat megnyitója
18.00
19.30
Ostya és gyógytea kóstolás
Lovagok harci bemutatói, 19.30
20.30
„Ostya egykor és ma”
Tárlatvezetés és egy pohár tokaji borral,
21.00
Andrássy Kurta János élete beszélgetés a
művész fiával
21.30
„Gyógyfüvek és gyógyteák Szent
Erzsébet kertjéből
Tárlatvezetés és egy pohár tokaji borral,
22.00
filmvetítés
22.30
Ostya és gyógytea kóstolás. A kvíz játék
eredmény hirdetése
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3 A program tartalma
3.1. Folyamatosan biztosított programok
a) Különleges tárlatlátogatások:
 „Más fényben” Andrássy Kurta János szobrai mécses világításnál – mottó „A letűnt korokban
hogyan látták a szobrokat eleink esete”
 A Szent Erzsébet Ház középkori kőtárának megtekintése
b) Hagyományos tárlatlátogatások vezetéssel, borkóstolással
 Domján Gyűjtemény
 Béres Gyűjtemény
c) „Keresd az elkevert műtárgyakat!” interaktív játék
A program részeként a látogatóknak egy előre elkészített feladatlappal kutató munkát kellett
végezniük. A feladatlapot oly módon alakítjuk ki, hogy mind a két intézmény kiállításait meg kell
tátogatni és feldolgozni a helyes megoldáshoz. Ebben az is benn foglaltatott, hogy néhány műtárgyat
kicserélünk a kiállításokból. Továbbá az is, hogy a jelen lévő meghívottakkal „nyomozó” beszélgetést
kell folytatni. A két intézményben folyatott kutatás eredményeképpen a látogatók megismerték a
gyűjteményeket és azok történetét. A helyesen kitöltött feladatlapokért mindenki jutalmat kapott.
Sorsolással fődíjat és díjakat adtunk, amelyet helyi vállalkozók felajánlásaiból biztosítottunk.
3.2. Eseti programok




Múzeum pedagógia foglakozások
Tárlatvezetés igény szerint
Filmvetítés Andrássy-Kurta János és Domján József életéről igény szerint
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