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Az elmúlt években a Múzeumok Éjszakája a Szennai Skanzen legfőbb rendezvényévé nőtte ki
magát. A program folyamatos fejlesztése és gazdagítása a látogatószám növekedését
eredményezte. Míg 2013-ban 157 fő, 2014-ben 336 fő vett részt a rendezvényen, 2015-ben
526 látogatója volt a Szennai Skanzennek. A tavalyi év sikere arra sarkallt minket, hogy
2016-ban a Múzeumok Éjszakáját a Szennai Skanzen fő fesztiváljává emeljük, amely mind
programgazdagságában, mind a várható látogatószámban a tavalyi évet is túlszárnyalhatja.
Már délután 13 órától családi programokkal és az extrém hőség miatt párakapuval készültünk.
A kézműves programok (gyapjúmosás, nemezelés) mellett népi ügyességi- és sportjátékokkal,
óriásbútorokkal, szabadtéri táblás játékokkal készültünk, a legkisebbeket a Mesesarokban
óránként mesemondás várta. A „Boszorkánykonyhában” gyógynövényeket mutattunk be és
dolgoztunk fel különféle módokon. Együttműködő partnerünk, a METEOR Természetbarát
Turista Egyesület családi programja színesítette a délutáni programot. A túrázás
népszerűsítése mellett a túrajelek megismerését központba állító gyerekjátékkal, illetve
memóriakártyákkal készültek.
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A családi programokat délután 18 órától felváltotta az esti program, amelynek szerves része
volt kézműves foglalkozás (szerelmi amulett készítés, boszorkányfonás), és egyéb kísérő
programok (férjjósló praktikák, bájital kóstolás stb.). Az idei évben is kiemelt figyelmet
fordítottunk a látványra, a házak és a fogadóépület különleges fényfestést kaptak a
FényHangár kreatív csapatának segítségével. A jó hangulatról a szennai borászok, egy
dombóvári kézműves söröző és kürtöskalácsos gondoskodott.

A színpadi programok 18:30-tól kezdődtek. Sarkadi Kiss Jánossal, a kaposvári Csíky Gergely
Színház színművésze „A szerelem az irodalomban Csokonaitól Varróig” zenés irodalmi estet
tartott, őt követte a Bab Társulat látványos, óriásbábos, interaktív meséje. A nyáresti koncertet
a Tárkány Művek adta, akik sajátos zenei világukkal, a népzene és a világzene ötvözésével
varázsolták el a közönséget. Sajnos az esti látványt és programokat nem sokáig élvezhette a
közönség, mert a program 21:30-kor félbemaradt a hirtelen kitört heves zivatar miatt. 20 óra
magasságában másodfokú viharjelzést adtak ki a Kaposvári térségre. A Tárkány Művek
koncertjét fél óra után kénytelenek voltunk leállítani, hiszen 10 percen belül olyan nagy
mennyiségű csapadék hullott a területre, hogy a közönség szétoszlott, a hangszereket, a hangés fénytechnikát pedig éppen hogy sikerült fedett helyre pakolni. Az árnyjáték és a tűzugrás a
heves zivatar miatt elmaradt.
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Meghirdetett program:
Családi nap 13:00 – 18:00 között:






Kézműves programok
Mesesarok
METEOR Természetbarát Turista Egyesület bemutatkozása és családi programja
Játékudvar: népi sport-, ügyességi és táblás játékok, óriásbútorok
Boszorkánykonyha: „Fűben-fában orvosság” (népi gyógynövény-ismeret bemutató,
gyógynövény tea készítése, kenőcs készítése és növényi festés)

Kísérő programok 18:00-21:00:








Házasságjóslás – férjfogó praktikák, szerelmi varázslás (pl. nyomfelszedés)
Szerelmi amulett készítése
Szerelmi bájital készítése
Boszorkányfonás
Borudvar: bemutatkoznak a szennai borászok
Látványos és interaktív fényfestés a Fény Hangárral (21:00-től)
Tárlatvezetések: Délutáni tárlatvezetés (16:00-tól) Zseblámpás tárlatvezetés (20:30tól)

Színpadi programok:
 18:30-19:30 „A szerelem az irodalomban Csokonaitól Varróig” zenés irodalmi est
Sarkadi Kiss Jánossal, a kaposvári Csíky Gergely Színház színművészével
 19:30-20:30 „Fenevadak az utcán” – Óriásbábos előadás a Bab Társulat
közreműködésével
 20:30–21:00 Zseblámpás tárlatvezetés: A szerelem nyomában – a magyar parasztság
szerelmi élete
 21:00-22:15 Tárkány Művek világzenei koncertje
 22:30-23:00 Rőtökör Társulat: Zöld Péter – éjszakai árnyjáték (hagyományos karagözjáték)
 23:00-01:00 Szent Iván-éji tűzugrás és táncház
Kommunikáció:
Regionális hirdetések:
MOST RÁDIÓ
40db 20mp rádió spot
2db rádiós nyereményjáték 60mp
3db élő rádiós bejelentkezés
2db rádió interjú
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1db riportműsor Kapos Tv 10perc
1db Somogy Tv riportműsor
1db ATV hazahúzó 45 perc
1db MTVA híradó körkapcsolás 3perc

Közszolgálati sajtómegjelenések:
Regionális tv (híradó): 60db
Regionális rádió: 12db
Regionális nyomtatott sajtó: 12db
Országos online sajtó: 80db

Tapasztalatok:
Évről-évre látjuk, hogy a Múzeumok Éjszakája az egyik legkedveltebb múzeumi programunk.
A hosszított nyitva tartás, a különleges fényfestés, a nyáresti jó hangulat, a koncertek, a
sokszínű program nemcsak a helyi, de a környékbeli lakosokat és a belföldi turistákat is
vonzza. Ahogy tavaly, idén is a gyermekes családok látogatták elsősorban a rendezvényt,
illetve a korábbi évektől eltérően idén nagy számban voltak jelen szennai lakosok is. Bár a
látogatószám a tavalyit nem múlta felül, a Múzeumok Éjszakájára ellátogató 456 fő
kifejezetten jónak mondhat, hiszen a látogatók 70%-a 19:30 után érkezett a múzeumba, és
látható volt, hogy az esti program rengeteg látogatót vonz. A tervezett 600-650
látogatószámot valószínűleg elértük volna, ha nem szól közbe a vihar.
A rendezvény kommunikációjára a múzeum idén is nagy hangsúlyt fektetett. Az országos
Médiumok közül a MTVA M1 híradója, valamint az Echo és az ATV riportere is jelen volt a
rendezvényen. Utóbbi a Hazahúzó című műsorba forgatott egész nap nálunk elsősorban a
múzeum mindennapjairól kiemelten a Múzeumok Éjszakája rendezvényünkről.

Szentendre, 2016. szeptember 6.

Román Árpád
tagintézmény-vezető
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