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Beszámoló 

a „Thália szekerén...” 

- A húszéves miskolci színészmúzeum színházi ismeretterjesztő programsorozata 

- megvalósításáról 
 

 

 

2016 őszétől 2017 tavaszáig színházi ismeretterjesztő programsorozattal ünnepeltük a 

Herman Ottó múzeum színháztörténeti gyűjteménye fennállásának huszadik 

évfordulóját. Az intézmény eddigi gyakorlatához híven a jubileumi programsorozatot 

is úgy állítottuk össze, hogy minden korosztályt megszólítsunk a legkisebbektől a 

legidősebbekig.  

Az óvodás korcsoport és a diákok számára 4 programsorozatot szerveztünk. Az 

állandó kiállításhoz kötődően a magyar színház kezdeteiről, a reformkor világáról 

szóló ,,Földön járó csillagok” c. ismeretterjesztő előadásokat, valamint a Színházi 

mesék c. sorozatot hirdettük meg. A bábművészet világába vezető Kóclelkek – 

Játsszunk bábszínházat! c. foglalkozást Barnáné Juhász Ildikó bábtervező művész 

Téli tündérkert c. tárlatához kapcsoltuk, s néhány múzeumi órát maga a tervező 

művész vezetett, még különlegesebbé téve a gyerekek számára a múzeumi élményt. 

Ugyancsak ehhez a kiállításhoz kötöttük a Sok-SZÍN-világ c. foglalkozásainkat, 

melyek középpontjában a bábszínház világában használt jellegzetes anyagok és azok 

alkalmazása állt. 

Az ismeretterjesztő múzeumi órákon az egyéni és a csoportos alkotómunkára 

egyaránt volt lehetőség. A manuális tevékenység mellett nagy szerepet kapott a 

képzelőerő, fantázia fejlesztése, valamint a gyerekek kommunikációs képességeinek 

fejlesztése. 

A foglalkozásokban aktívan közreműködtek a Megszólaló Kezek Alapítvány illetve a 

Gyógyító Dallamok Alapítvány zenepedagógusai, művészei, akiknek köszönhetően a 

színházi nevelés mellett a zenei nevelés is magas színvonalon valósulhatott meg a 

múzeumpedagógiai órákon. 

A felnőttek számára hirdetett rendezvények között helyet kaptak korábbi népszerű 

sorozataink: a Múzeumi MENÜett c. esten is láthatta a közönség a jubileum 

alkalmából készített „Ez víg város, itt jó lesz nekünk” c. videó sorozatot, melyben 

miskolci diákok mutatták be Miskolc színháztörténeti emlékhelyeit. Az Emlékpróba 

c. beszélgetésen Kerekes Valéria, a Miskolci Nemzeti Színház művésze mesélt 

életútja kapcsán a miskolci színjátszás elmúlt negyedszázadáról. 

A Szerelmi levelező előadássorozatot részben a Latinovits-emlékkiállításunkhoz, 

részben évfordulókhoz is kötöttük.  

Az Operett-történetek c. zenei ismeretterjesztő estek közreműködő művészei az 

énekszámokon kívül a magyar operett játszás művelődéstörténeti érdekességei 

mellett a zenés színházi előadások létrejöttének kulisszatitkaival is megismertették az 

érdeklődőket. 

A rendezvénysorozatot versmondó versennyel zártuk le, amelyen félszáz diák szavalt 

a művészetek, a színház világáról szóló költeményeket. 
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A pályázatában tervezett programok időpontja és helyszíne 
 

A programok helyszíne a Thália-ház (Miskolci Színészmúzeum) 3525, Miskolc, 

Déryné u. 3. 

A színházi séta Miskolc belvárosában történik (Déryné utca, Széchenyi utca, avasi 

temető). 

 

Időpontok  

 
Színházi mesék 

2016.10.24. 

2016.10.25. 

2016.10.27.  

 

 

Földönjáró csillagok 

 

2016. 10. 27. 

2017. 01. 25. 

2017.02.08. 

2017.02.14. 

 

Sok-Szín-Világ 

 

2017.02.22. 

2017.02.24. 

2017.03.01. 

2017.03.08. 

2017.03.14.de., 

2017.03.14.du., 

2017.03.17. 

 

Operett-történetek  

 

2016. 11.08. 

2016.01.11. 

2017.02. 8. 

2017.03.23. 

 

 

Kóclelkek - Játsszunk bábszínházat! 

 

2017.01.11. 

2017.01.18. 

2017.02.01. 

2017.02..02. 

 

Múzeumi Menüett 

2016.09.11. 

2016.11.04 

207.02.07. 
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2017.02.21. 

 

Emlékpróba 

 

2016.10. 25. 

 

Szerelmi Levelező 

2016. 10. 04 

2016.12.07 

2017.02.21. 

2017.03.21 
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Szakmai közreműködők és az előadók listája 
 

Miskolci Nemzeti Színház művészei / Eperjesi Erika, Péva Ibolya, Radnai Erika, 

Varga Andrea, Szirbik Bernadett, Jenei Gábor, Kriston Milán,Kincses Károly, Regős 

Zsolt, Szatmári György 

Megszólaló Kezek Alapítvány művészei / Kékes Zsuzsa, Szécsi Viktória 

Gyógyító Dallamok Alapítvány művészei / Lukács Ferencc, Mira Ágnes,  

Fabók Mancsi Bábszínháza művészei 

Miskolci Csodamalom Bábszínház művészei  

Herman Ottó Múzeum munkatársai / Békési Gábor irodalomtörténész, Mikita 

Gábor színháztörténész  

 

Az eseményen résztvevők célcsoportjának összegzése 
A programsorozat minden korosztályt megszólított: a beavató programok az 

óvodások számára fogalmaztak meg színházi alapgondolatokat. Az iskolások 

esetében az adott életkorhoz igazodva adtak képet az előadások a miskolci színjátszás 

történetéről. A színház és a helytörténeti ismeretek iránt érdeklődő felnőtteknek 

speciális megközelítésben, egy-egy kisebb területre koncentráltan kínáltak a 

rendezvények színháztörténeti ismereteket, érdekességeket. Több program családi 

rendezvényként több korosztályt is megszólított. 
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