Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény
4150 Püspökladány, Kossuth u. 28.
Tel. (54) 451-295
E-mail: karacs.muzeum@gmail.com;
web: www.ladanymuzeum.hu

Szakmai beszámoló
A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája- VIII. Múzeumok Éjszakája a Karacs
Ferenc Múzeum Tagintézményben megnevezésű pályázathoz
2015. június 27.
Pályázat kiírója: NKA/ Közgyűjtemények Kollégiuma
Pályázati azonosító: 3507/00141
A program részletes ismertetése
Múzeumunk életében mindig kiemelkedő esemény a Múzeumok Éjszakája rendezvény. Az
egész estés nagyrendezvény szervezésnél évről évre nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden
látogatói korosztály érdeklődését színvonalas programelemekkel keltsük fel. Ezért a
közönség részére a múzeum épületében és kertjében figyelemfelhívó, érdekes programokat
szervezetünk. Szokásunkhoz híven 2015- ben is díjtalanul biztosítottuk a látogatóink számára
a belépést, növelve ezzel a múzeumlátogatás iránti kedvüket.
A kora esti órákban a Sas Ferenc és Bánsághy Kálmán előadóművészek népi hangszerek
megszólaltatásával a régi világ hangszereinek meséivel kápráztatták el a gyerekeket. Ezt
követte egy kiállítás megnyitó. A kiállítás a Magyar Földrajzi Múzeum 3276 Expedíciós nap
- Balázs Dénes, a világjáró geográfus újraolvasva című vándortárlata. A megnyitón Lendvai
Tímár Edit a Magyar Földrajzi Múzeum muzeológusa mutatta be a a múzeumalapító
világjáró Balázs Dénes munkásságát. A tárlat egészen október végéig tekinthető meg.
Minden évben nagy sikert arat a múzeumkertben kialakított Kézműves udvarunk, ahol ebben
az évben a Bihari Múzeum munkatársai a vándortárlat témájához igazodva ásványtotóval
készültek. Emellett az Ifiház munkatársaival bábkészítésre, népi fajátékok kipróbálására,
kézművesedésre, szalma és csuhéj fonásra volt lehetősége a gyerekeknek és a játékos kedvű
felnőtteknek.
Az éjszaka egyik legkülönlegesebb programeleme az Utazó Planetárium által múzeumba
telepített felfújt kupola volt, Mesél az Ég! - Karnyújtásnyira az Univerzum! címmel
izgalmas, tudományos vetítőképes előadások hangzottak el. Korhatár nélkül mindenki
megismerhette a minket körülvevő világot, a Naprendszert, a távoli csillagok világát, az
Univerzum határait.
Mindeközben a múzeumkertben fölállított kis színpadon az F&F Duó együttes Huncut titkok
című könnyűzenei koncertjével varázsolta el a közönséget. Ezután a Szentivánéji
hagyományok felelevenítése és a látványos tűzgyújtás, izgalmas tűzugrás következett. Az
este zárásaként jó hangulatú Táncház hívogatta az tűz körül táncolni, énekelni vágyókat,
mindehhez az autentikus népi hangszeres zenét a Csángató Népzenei Együttes szolgáltatta, a
néptáncot a Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület tagjai tanították be.
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Foglalkozások, kísérő rendezvények:
A kézműves udvarban népi játékok, kézműves foglalkozások, bábkészítés, bábozás, a
vándorkiállításhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozás, ásványtotó várta az
érdeklődőket.
A gasztro udvar ínycsiklandozó kenyérlángossal, limonádéval valamint ropogós grillázzsal
csábította a közönséget a kerti asztalokhoz.
Az est sikeresnek bizonyult, körülbelül 130 fő látogatónk volt. Minden évben egyre bővül a
kapcsolódó egyesületek, intézmények köre, így idén a Bihari Múzeummal, a Kenderkóc
Hagyományőrző Együttes Egyesülettel, a Magyar Földrajzi Múzeummal, a Múzeumi Baráti
Körrel együttműködve tartalmas programkínálatot adó rendezvénnyé vált ez az esemény. A
pályázattal elnyert támogatással színvonalas, egyedi hangulatú előadásokkal, zenés
produkciókkal hívtuk az érdeklődőket, szórakoztattuk a látogatókat.
Elérés a honlapon
A rendezvény programjának internetes elérhetősége:
Honlapunkon - www.ladanymuzeum.hu - a Programok menü alatt a VIII. Múzeumok
Éjszakája almenüre kattintva olvasható a részletes program és tekinthető meg a program
meghívója.
A szakmai beszámoló internetes elérhetősége:
A rendezvény fényképes beszámolója
http://ladanymuzeum.hu/csillagos_ejszaka

az

alábbi

linkre

kattintva

érhető

el:

Valamint a Hírek menüben a Pályázatok almenüre kattintva a Csillagos éjszaka címmel
olvasható a fényképes beszámoló.
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Fotódokumentáció a rendezvényről

A világ hangszereinek meséi

Gasztro udvar – készül a kenyérlángos
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Tagintézmény- vezető Asszony köszönti a látogatókat

3276 expedíciós nap – kiállítás megnyitó

Grillázs készül
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Népi játékok kipróbálása

Kézműves udvar – Bábkészítés
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Utazó planetárium- Mesél az ég

Utazó planetárium- Mesél az ég
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Színpadon az F&F Duó

Színpadi műsort néző közönség
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Szentivánéji hagyományidézés, virágszirom szórás

Tűzugrás
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A rendezvény programjához kapcsolodó média-megjelenés
A Püspökladányi Hírek XXVI. évfolyam 6. számában hirdetést jelentettünk meg. A
megjelent hirdetés szkennelt képe:
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A rendezvény plakátja
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A 3276 expedíciós nap kiállítás megnyitójának és a Karacs Ferenc Múzeum csillagos
éjszakája rendezvény meghívója
1. oldal

2. oldal

Püspökladány, 2015. szeptember 18.

Ferenczyné Csáki Annamária
tagintézmény-vezető

