Beszámoló
Múzeumok Éjszakája Kaposvár és vonzáskörzetében 2015.

Pályázati azonosító: 3504/83
Múzeumunk 2015. június 20-án és 27-én rendezte meg a Múzeumok Éjszakája kaposvári
rendezvénysorozatát.
Az esemény első napján, június 20-án az intézmény központi épületében, a Fő utca 10. szám
alatt rendeztük meg az eseményt, míg a második napon, június 27-én külsős egységeinkben
valósítottuk meg a programokat.

Június 20. Kaposvár belvárosa.
Az esemény három, egymástól jól elkülöníthető helyen várta a látogatókat, mely helyek –
köszönhetően az egységes tervezésnek – mégis egységben képviselték a múzeumok éjszakája
rendezvényt városunkban.
A Fő utca 10. szám alatt a Rippl-Rónai Múzeum kiállításai, programjai és munkatársai várták
a látogatókat. Az eredetileg tervezett valamennyi programelem megvalósult, melyek között
voltak kifejezetten sikeresek, mások pedig „csak” hozták a tőlük elvárt résztvevőszámot. Az
igen népszerű események közé tartozott a szappankészítő kézműves foglalkozás (folyamatos
családi program), és a népszerű-tudományos, aktuális témákat feszegető régészeti előadások.
Természetes, hogy tömegeket vonzott a Somogy Zenekar és a Somogy Táncegyüttes
levezénylésében tartott Tűzugrás, ám az ott megjelent 230 – 250 fő már megszokott a
rendezvényen. A szokásos arányban vonzotta az érdeklődőket a tárlatvezetések sora, a
családi, kifejezetten a legkisebbeknek szóló Manó Múzeum program valamint a játékos
tárlatvezetések. Közönségcsalogató szerepe volt az épület előtt statikus soron bemutatott 44
db veterán gépjárműnek.
Ezen programokkal egy időben – egyes esetekben összehangoltan – zajlottak a társrendezők
programjai: A Fő utcán divatbemutatók, játékkiállítás, akrobatikus sportbemutatók, családi
tanácsadások, a megyei könyvtárban gasztronómiai előadások és az olvasáshoz kapcsolódó
előadások várták a résztvevőket.

Június 27. Fekete István Látogatóközpont, Deseda-tó – Rippl-Rónai Emlékház, Rómahegy – Szennai Szabadtéri Néprajzi gyűjtemény
Ez az esemény két fenntartó, a Fekete István Látogatóközpontot és a Rippl-Rónai Emlékházat
üzemeltető kaposvári múzeum és a Szennai Gyűjteményt kezelő Szentendrei Skanzen közös
rendezvénye volt. Az együttműködést az a felismerés hívta életre, hogy Kaposvár és
vonzáskörzete lakossága nem képes egyidejűleg, több helyszínre is megfelelő létszámban
megjelenni. A közös rendezés, - és az az újdonság, hogy a helyszíneket ingyenes buszjárattal
kötöttük össze – tette lehetővé azt, hogy a potenciális látogatók ott lehessenek a három
helyszín által biztosított gazdag programkínálatnál.
Mindhárom helyszínen maradéktalanul meg tudtuk valósítani a tervezett programokat. Míg a
Deseda parton az állatokkal, növényekkel, a sporttal és a rekreácóval kapcsolatos programok
valósultak meg, addig Rippl-Rónai József egykori nyári rezidenciájába a művészetekkel
kapcsolatos, csendesebb események valósultak meg.
A két szervező megállapodása szerint az este csúcspontja Szennán volt, ahol máglya
meggyújtásával ünnepelték a leghosszabb éjszakát.

A megvalósult részletes program és látogatószámok:
Június 20. Múzeum
17.00 óra - Kapunyitás
17.00 – 24.00 óra
Veterán gépjármű mustra – 450 fő
17.00 – 23.00 óra
Családi kézműves foglalkozások – 97 fő
17.00 – 18.00 óra
Manó múzeum – 36 fő
18.00 – 23.00 óra
Lehet így is – rendhagyó tárlatvezetések a múzeum állandó és időszaki kiállításaiban.
Összesen 18 vezetés - -366 fő
18.00 – 20.00 óra
Gondolatok a régészetről egy rendőrségi nyomozás kapcsán – előadás – 44 fő
20.00 – 22.00 óra
A drónok már a spájzban vannak – látványosan a légi régészetről – 41 fő
19.00 – 23.00 óra
Csata fáklyafénynél – előadás és játszóház a Fehér Hollók hagyományőrző Egyesület
lovagjaival, apródjaival – 79 fő
20.00 – 21.00 óra
A Somogy Zenekar tűzugrást előkészítő koncertje az épület előtt.
21.00 – 22.00 óra
Tűzugrás – 120 fő
2. helyszín
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
17.00 – 18.00 óra
Kávéházak a századfordulón. Horváth Péter könyvtáros előadása. – 36 fő
18.00 – 19.00 valamint 19.00 – 20.00 óra
Raktártúra - 102 fő
18.00 – 20.00 óra
Irodalmi vetélkedő családoknak. – 26 fő
A Déryné Vándorszíntársulat kuplédalokat és kabarérészleteket ad elő a könyvtár
különböző pontjain. – 70 fő
Könyvkiállítás
Gyermekprogramok a témához kapcsolódva a könyvtár bejáratánál. – 50 fő
3. helyszín
Sétáló utca
18.00 – 23.00 óra
Játékváros – játékbolt: Retro játékkiállítás – 75 fő
Elegáns divatüzlet: divatbemutató, hosszú nyitva tartással – 200 fő
Lazarin illatszertár, magángyűjtemény – folyamatos tárlatvezetések – 49 fő
Rock kávézó – Kóstolja meg: új kávék fél áron a Főutcán

Második nap
Időpont: 2015. június 27. szombat. 17.00 – 24.00 óra
1. helyszín
Rippl-Rónai Emlékház – Kaposvár, Róma-hegy
18.00, 19.00 és 20.00 órakor
Tárlatvezetések Rippl-Rónai József egykori villájában, műtermében – 88 fő
21.00 – 22.00 óra
Zenés felolvasószínház a kaposvári Csiky Gergely színház Művészeinek adaptálásában –
100 fő
Folyamatos programok:
17.00 – 24.00 óra
Verebély László Vasúttörténeti Egyesület modellvasút bemutatója
Gitárzene a parkban: Bohárné Ősi Dóra és Bohár Dániel gitárművészek programja
Petörke portékák mustrája: Házi sütemények, szörpök, méz, kézműves termékek
kóstolója, vására
Gyerekjátékok: gólyaláb, célba dobás, lengőteke, karika-hajtás, stb.
Élet a plédeken: lampionos, plédes szieszta az őspark fái között

2. helyszín
Fekete István Látogatóközpont, Deseda-tó
17.00 órától : Tárlatvezetés félórás szünetekkel Bodó Alexandra, a látogatóközpont
vezetője előadásában – 74 fő
17.00 – 18.00 óra: Solymász - 200 fő
18.00 – 19.00 óra: Madárpók és hüllőbemutató - 96 fő
19.00 – 20.00 óra: Deseda természeti értékei – előadás – 33 fő
20.00 – 21.00 óra: Rovarok és pókok mikroszkóp alatt – 68 fő
21.00 – 22.00 óra: Zenés harcművészeti bemutató, máglya meggyújtása nyílvesszőkkel –
250 fő
Folyamatos kézműves programok – 70 fő
Összesített látogatottsági adatok:
• A múzeum központi épületében levő programokra nagyjából a tavalyi látogatószámot
sikerült hoznunk, azaz 620 fizető vendég az épületben, és kb. 200 ingyenes látogató az
utcai ingyenes programokon.
• A Múzeumok Éjszakája rendezvénynek idén első alkalommal helyet adó Fekete
István Látogatóközpontban 241 helyben jegyet vásárló, közel 100 más helyszínről
érkező, és közel 200, a délelőtti programról ott maradt, ingyenes látogató volt jelen.
(Az előző évi összehasonlítás nem releváns)
• A Rippl-Rónai Emlékházban 102 helyben jegyet vásárló, 23 más helyszínről érkező,
és 30 ingyenes látogató volt. Ez némi elmaradást mutat az elmúlt évhez képest.
• Nem a pályázatunkhoz tartozik, ám a közös szervezés és a közös szállítás miatt fontos
adat, hogy Szennában megduplázódott a tavalyi látogatottsági adat.
•

Tapasztalatok:
• Idén érdekesebb, divatosabb kézműves tevékenységekkel vártuk a látogatókat, és igen
pozitív visszajelzéseket kaptunk a választásunkra. Több és hasonló foglalkozást kell a
jövőben is biztosítanunk a családoknak.
• A Fekete István Látogatóközpont programjai különösen érdekesek voltak, hála a
helyszín adta lehetőségek remek kihasználásának (solymászbemutató, harcibemutatók)
• Ugyan itt egyelőre probléma a kültéri jegyárusítás és a vendégek pontos nyomon
követése, regisztrálása.
• Az elmúlt évekhez hasonlóan jól sikerült a együttműködés a kaposvári Fő utca azon
boltjaival, vállalkozásaival, intézményivel, melyek csatlakoztak az eseményhez, ám az
tény, hogy az évről évre kívánt látogatószám emelkedés jót tenne a város belvárosában
zajló esemény közösségi hangulatának.
• A 20-i rendezvénykor lecsapó zivatar, és az azt követő hideg semmiképp nem tett jót a
látogatottságnak, épp ezért örülünk, hogy a tavalyi adatokat idén is sikerült hozni.
Ebből kifolyólag nem tudjuk, hogy sikerült volna e a tavalyi látogatószámot
túlszárnyalnunk, de a városunkban lassan 10 éve megrendezésre kerülő Múzeumok
Éjszakája rendezvényről eddig azt lehet lemondani, hogy az azon résztvevők átlag
száma 650 fő.
• Méréseink alapján a leginkább látogatót hozó reklámfelület idén a rádió és televízió
volt, illetve a Fő utca (Sétáló utca) felett kifeszített molinó. Sokba kerültek, jól
fogytak, de a mérések alapján kevés látogató hoztak a papír alapú szórólapok.
• A látogatók legalább 30%-a a múzeum programjain rendszeresen részt vevők közül
került ki. Ők elsősorban a hírlevelünkből értesültek programjainkról, s ez megerősíti
azon szándékunkat, hogy folyamatosan bővítsük címlistáinkat. A Múzeumok
Éjszakája idei eseményein 74 élő, ellenőrzött email címet sikerült
• Az ingyenes busz nem váltotta be teljes mértékben a hozzá fűzött reményeket, az
általuk szállított vendégek száma nem állt arányban a ráfordításokkal.

Kaposvár, 2015. július 20.

