Múzeumok nyári éjszakái
2014. június 21.
VASI SKANZEN
20.00 – 24.00 Az éjszaka árnyai falun – a Szentivánéji vigasságokhoz kapcsolódóan

Az éjszaka sötétjében megmozduló valóságos árnyak - ragadozó állatok, udvarló legények, tolvajoktól,
tűzvésztől védelmező bakterek – és szellemek nyomában járunk.
20.00, 21.30 Álom – álomfejtés Sándorné Bogáth Margit pszichológussal
20.00 - 20.30 Vadfogók, vadcsapdák - időszaki kiállítás és bemutató
20.30 - 21.15 Mesemondás
szalma-szénabálákon a farkasfai kispajtában, gyertya és petróleumlámpa fényénél
Közreműködik: Némethné Baksa Eszter, az Őrség mesemondója
20.30 - 24.00 Néprajzi „szkeccsek” az éjszakából az Ungarescával
- pünkösdi tűzdobálás, tejkérés – elutasítás (mert megronthatják a tehenet) stb.
Táncház, közös éneklés a szabadtéri tűznél
20.45, 21.45, 22.45
Vetélkedő: Árnyaltan a néprajzról (tárgyak felismerése árnyakból)
– dr. Illés Péter etnológussal
22.00, 23.00 Az éjszaka útjelzői: a csillagok - előadás a szabad ég alatt
Előadó: dr. Szabó M. Gyula, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója
22.45

Küzdelem a „vörös kakassal” – hagyományos tűzoltó bemutató a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével

Folyamatos programok:
20.00-24.00
Szabadtűznél szalonnázás, mesék, mondák és más vasi történetek felolvasásával
Szabadtéri nosztalgia-mozi régi vasi filmekből
Kézműves foglalkozások: üvegfestés és agyagbagoly-készítés

Június 28. szombat
SAVARIA MÚZEUM
18.00

Kapunyitás

18.00

Konzi Big Band koncert a Savaria Múzeum parkjában

18.30

Mi is nyaraltunk az Adrián! - Kiállításmegnyitó a Kőtár előtt

19.00 – 21.00 Vetített képes előadások a Díszteremben
19.00

Hogyan nyaraltunk az Adrián a ’60-as, ’70-es években? (Dr. Smidt Erzsébet)

19.30

Búvárportyák Montenegróban (Fügedi Balázs és Kéri Péter)

20.00

Tenger alatti bestiárium (dr. Vig Károly)

20.30

Régészet a tenger alatt (Csapláros Andrea)

21.00

Tárlatvezetés a Víz alatt – múlt felett című kiállításban

21.30

Fényfestés: a FényHangár műsora a Savaria Múzeum parkjában

23.00

Totó nyeremények kiosztása

23.30

Konzi Big Band koncert

23.30

Vetítés a KOMPART hallgatóinak és a Művészeti Szakközépiskola növendékeinek
munkáiból

Folyamatos programok 18.00 -24.00
Kőtár
Pattints Te is! – kézműves foglalkozás (Nagy Gergely)
Szent helyek és szent fejek! – Történeti embertani bemutató, csontkirakó és foglalkozás (Kenesei Ágnes)
KINCS a mikroszkóp alatt! – vetítés és foglalkozás
Védekezz okosan! – római kori pajzskészítés
LegVONZÓbb ajánlatunk! – germán és őskori fibula alakú hűtőmágnes készítése
Természettudományi laboratórium
Állatok bonckés alatt - helyszíni boncolás mikroszkópos vizsgálatokkal
Látogatás a restaurátor műhelyben
Búvárkodás a könyvtárban
Idézetkereső játékos foglalkozás, mozgókép-történeti játékok, könyvbúvár teszt
Kézműves foglalkozások a múzeumparkban
Lámpáskészítés, animációs foglalkozás történelmi játékokkal

SMIDT MÚZEUM
A múlt 3 D-ben!!! - Programok az első világháború szombathelyi vonatkozásai és az Adria jegyében.
18.00

Papírszínházi meseelőadás

18.15

Élmény-tárlatvezetés gyerekeknek Smidt-kutyussal

18.45

Papírszínházi meseelőadás

19.00

Üdvözlet az Adriáról! - tematikus tárlatvezetés (Varga Eleonóra történész)

20.00

Életre kel(l) a múlt – tárlatvezetés az egész múzeumban (Tóth Tamás tárlatvezető)

21.00

A 83. gyalogezred fotói és a Smidt Múzeum első világháborús gyűjteménye tematikus tárlatvezetés (Keppel Csilla történész)

22.00

Éjszakai őrjárat a középkori várban a Smidt Múzeumtól a Romkertig (dr. Kiss Gábor
régész)
Kézműves kuckó – tutajkészítés, terménykép alkotása kávébabból, világítótorony és

18.00-21.00

medúza készítése, tengerészkendő-díszítés, kavicsfestés, montázskészítés tengeri
jelenetekkel, papírbabák öltöztetése korabeli fürdőruhákba

ROMKERT
18.00

Római kori séta a Romkertben (Tárczy Tamás segédmuzeológus)

19.00

Római kori séta a Romkertben (Mladoniczki Réka régész)

22.00

Éjszakai őrjárat a középkori várban (dr. Kiss Gábor régész) – találkozó: a Smidt Múzeum udvarán

A Romkert nyitva tartása 2014. június 28-án: 10.00 – 20.30
A pénztár nyitva tartása: 10.00 – 20.00
A Romkertbe meghirdetett programok rossz idő esetén elmaradnak.

Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára
18.00 – 23.00 A börtöncellák sötétje. Az egykori vármegyei börtön – a Levéltár régi épülete – pincéjének egyéni
megtekintése, továbbá öt időpontban (18.30–19.00, 19.30–20.00, 20.30–21.00, 21.30–22.00,
22.30–23.00) csoportos bejárás lehetősége, kínzóeszkö zök „kipróbálása”
Vezető: Pezenhoffer Richárd

Kísérőprogramok az előadó- és kiállítóteremben: a levéltári honlap és digitális levéltári kiadványok bemutatása,
kipróbálása, levéltári kiadványok vására

18.00 – 18.30, 20.30 – 21.00
A feldbachi 1. világháborús hadifogolytábor. Feliratos némafilm

18.15–19.15, 20.00–21.00, 21.30–22.30
A levéltár éjszaka – raktárak és iratok megtekintése
Vezetők: Melega Miklós, Feiszt György
18.30 – 19.00, 21.30–22.00
Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor története, 1915–1918
Előadó: Horváth Sándor
19.00 – 19.30, 21.30–22.00
Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor halotti anyakönyveinek adatbázisa
Előadó: Tilcsik György
19.00–19.30, 20.00–20.30, 21.00–21.30
Az iratrestaurálás rejtelmei. (15 fős csoportok)
Előadó: Nagyné Kiss Izabella
19.30–20.00, 22.00–22.30
Zsidó családtörténeti mozaikok
Előadó: Mayer László
20.00–20.30, 22.30–23.00
Napfényember. Spiegler Elemér élete. Dokumentumfilm

Szombathelyi Törvényszék
125 éves a Szombathelyi Törvényszék épülete
16.00

Brenner János vértanúsága és az ehhez kapcsolódó bírósági eljárások
dr. Kahler Frigyes (a Veszprémi Törvényszék Büntető Kollégiuma ny. vezetője) előadása

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Bírósági séta, a törvényszék épületének vezetéssel történő megtekintése. Nagyterem, irattár,
tárgyalótermek, elnöki szoba, kollégiumi terem, könyvtár és muzeális tárgyak.
(Szabó Ákos, dr. Kaczmarski Balázs)
18.30

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer a XXI. században
Előadó: Gerencsér Judit, a Kúria könyvtárának vezetője
Játékos vetélkedő az igazságszolgáltatás témakörében –irodalmi, film- és zenei
részletek felismerése (Gerencsér Judit)

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Interaktív bírósági büntető tárgyalás kicsit másképp (hivatásos bírók vezetésével,
fogalmazók, titkárok közreműködésével)
Az érdeklődők megtapasztalhatják, mi minden történhet egy tárgyalóteremben,
milyen érzés a vádlottak padján ülni, a bűnt üldözni, vagy eljátszani az ördög ügyvédjét.
(dr. Nárai József, dr. Tóth András)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Szökött fegyenceket keresünk. Izgalmas nyomozás gyermekeknek. Rejtélyes
feladatok. Jól fog az agyad, próbáld ki magad!
(Dr. Kustos Anna Zsófia, dr. Őri Zsófia vezetésével)
Folyamatos program:
-

foglalkozások kicsiknek és nagyoknak (kézműves foglalkozás, rajzverseny, szellemi totó, rabosítás
néhány percre)

-

kiállítás régi pénzekből, érmekből, plakettekből, órákból, bírósági paloták bemutatása képeslapokon (a
bírósági dolgozók gyűjteményéből) és berendezett börtöncella megtekintése

2014. július 5.
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
18.00 – 24.00
Az éjszaka témája: a ’80-as évek vizuális és zenei kultúrája, beleértve a divatot, az újhullámos zenét és a kor
tárgykultúráját.
Az est középpontjában Nyári István: Csirkeragu ’81 végén c. alkotása és a ’80-as évek világa áll.
A Londonban élő Nyári István festőművész és a képen szereplő Kis-Kovács Zsuzsa is részt vesz Skypekapcsolat révén a programban.

Jöjjön el Ön is, és hozzon egy ’80-as évekbeli tárgyat egy sztorival!
Az est hangulatát a ’80-as évek iránti nosztalgia, a retro-tendencia határozza meg.

Programok:
19.00

Skype beszélgetés Nyári Istvánnal – művész-közönség találkozó

20.00

Csirkeragu leves

21.00

Tárgyak és sztorik a ’80-as évekből
Hozott tárgyak bemutatója és kommentárja
Az est folyamán érkező tárgyakat rögtönzött kiállításon mutathatják be
gazdáik, a hozzájuk kapcsolódó sztorikkal.

22.00

A ’80-as évek slágerei
Korponay Zsófi – ének, Peltzer Géza – szintetizátor, Holdosi Attila - gitár

18.00-22.00

RETROBOX – retro játéktár kicsiknek és nagyoknak
Családi- és gyerekprogram a gyerekfoglalkoztatóban
„Neked volt?” – vetítés a ’80-as évek gyerekjátékaiból - folyamatosan
Monchichi kitűző készítése
Magyar retro mesék – diafilmvetítés
Rubik-kocka párbaj
Ki nevet a végén? - örökzöld társas- és ügyességi játékok kicsit másképpen
„Szállj be a játékba” - meglepetés fotózás

ISEUM SAVARIENSE

Út az Adriához – A mediterráneum vonzásában
Mediterrán éjszaka az Iseumban!! - Kulturális időutazás a Borostyánúton a mediterrán világba.

18.00

Kapunyitás

18.30 – 19.00

Tárlatvezetés az Örökzöld szentély – Az Adria növényvilága időszaki
kiállításban

19.00 – 19.30

A ’jött-ment’ – Emberek és áruk a Borostyánkő úton – Sosztarits Ottó régész

19.30 – 20.00

Gulliver Utazásai zenekar műsora

20.00 – 20.30

Kincset érő asztali készlet – A Seuso edények – Mráv Zsolt régész,
szakmuzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum)

20.30 – 21.00

Gulliver Utazásai zenekar műsora

21.00 – 21.30

Az univerzális kétfülű – Az ókor világ szállítóedényei, az amforák –
Bezeczky Tamás régész (Osztrák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete)

21.30 – 22.00

Gulliver Utazásai zenekar műsora

22.00 – 22.30

Tárlatvezetés az Út az Adriához – A mediterráneum vonzásában időszaki
kiállításban - Sosztarits Ottó régész

22.30 – 23.00

Gulliver Utazásai zenekar műsora

23.00

Tombolasorsolás (a Szombathelyi Képtárral közösen)

23.30

Templomzáró szertartás Isis papjaival és papnőivel

24.00

Kapuzárás

