
Múzeumok Éjszakája a Thúry György Múzeumban

2017. június 24. szombat

Dél-Zala a Méhek terített asztala – Méhészkedés Nagykanizsa környékén című időszaki kiállításhoz
kapcsolódó programok

 

Thúry György Múzeum Kiállítóhely – Nagykanizsa, Fő út 5.

 

Minden, ami méz… - „Egy nap barátok nélkül olyan, mint a bödön egy csepp méz nélkül”

 

16.00 Kincskereső kalandtúra – csapatok regisztrációja 2-4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

16.15 – 18.30 óra Kincskereső kalandtúra – Keresd a bűvös (mézes)bödönt! címmel

16.00-17.00 „Aki szereti a mackókat, rossz ember nem lehet” - Mackóbarátok Találkozója
Mindenki hozzon egy (több) mackót magával! Az előre meghirdetett találkozón mindenki kap 
ajándékot, aki egy játékmedvét magával hoz. A találkozó végén: felvonulás a színpadon, közös nagy
fotó készítése a mackókról és tulajdonosaikról.
18.00 A 2017.  évi  Múzeumok Éjszakájának megnyitása – Ünnepélyes  megnyitó.  A vendégeket
köszönti: Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármestere.

Az Éj  Műtárgya  –  Thúry György pallosa  (Magyar  Nemzeti  Múzeum tulajdona)  bemutatása.  A
műtárgy  csak  ezen  az  éjszakán  látható!  Az  éj  műtárgyát  leleplezi:  Cseresnyés  Péter  a
Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, Nagykanizsa és a
térség országgyűlési képviselője.

18.30: Kis Hétrét Zenekar gyermekműsora a múzeum udvarán

18.30: Gyanó Szilvia néprajzkutató méhészettel kapcsolatos tudományos-ismeretterjesztő előadása
az épület emeleti folyosóján

19.15  –  19.45:  Kincskereső  kalandtúra;  Múzeumok  Éjszakája  totó,  Mackóbarátok  Találkozója
különdíj átadása - eredményhirdetés

20.00 – 21.00 Zalagyöngye Táncegyüttes – néptánc bemutató

21.00 – 22.30 óra: Bojtár Népzenei Együttes koncertje a színpadon, majd táncház

22.30 – 23.30 Pántlika Néptánccsoport fellépése

23.00 Tűzugrás

23.30-tól:  Éjszaka  a  múzeumban,  ahol  a  tárgyak,  sírok,  holtak  életre  kelnek… -  barangolás  a
múzeum sötét zugaiban

 

Folyamatos programok a múzeum udvarán 16.00 - 20.00 óra között:

 

Termékek  és  munkafolyamatok  bemutatója  –  Ambrózia  Mézlovagrend,  Söjtör:  mézpergetés;
mézeskalács díszítés

Múzeumok Éjszakája totó – értékes nyeremények!

Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak: Méhecske készítése – gyöngyből, papírból, 
filcből; Filc- és papír fejdíszek készítése – méhecske, virágok; Színezők
Ügyességi, szórakoztató játékok: Fogd be az elszökött méheket! - ügyességi játék;  Méhecske- 



labirintus - Kövesd a méhecskék útját!; Segíts berendezni „Bábos Mariska néni mézeskalács 
standját”!
Környékbeli méhész egyesületek bemutatkozása.

Büfé

 

Az idei évben is a Thúry György Múzeum Fő út 5. szám alatti kiállítóhelye lesz a rendezvények
központi  helyszíne,  de  kiállításaink  a  Képzőművészetek  Házában,  a  Magyar  Plakát  Házban  is
látogathatóak  lesznek  24.00  óráig.  Kiemelt  helyszín  emellett  a  Kanizsa  vár  kiállítás  –  Netta-
Pannonia környezetvédelmi Kft. Vár. u. 5.

 

 

Kanizsa vár kiállítás, Vár u. 5. - Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft

Nyitva tartás: 16:00 – 23:00

 

A rendezvény ideje alatt megközelíthető: Ingyenes buszjárattal a Pannonia cégcsoport buszával a
helyszínek között: Centrál Hotel és Kanizsa-vár kiállítás között – minden egész órakor és félkor
indul a busz a Centrál Hotel elől.

 

Programok:

16.00 – 21.00 Kézműves foglalkozások

18:00 és 20:00 óra: Előadás két alkalommal Kanizsa vár 3 D rekonstrukciójáról

Gyermekeknek további kiegészítő program a rendezvény ideje alatt: hulladékgyűjtő autó

 

A belépés minden helyszínen ingyenes!

www.tgym.hu


