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AZ M5 MÉRFÖLDKŐ A HAZAI TELEVÍZIÓZÁSBAN. EGY CSATORNA,
 AMI EGYSZERRE SZÓL A GYEREKEKHEZ, AZ ÁLTALÁNOS ÉS 
KÖZÉPISKOLÁSOKHOZ, A TUDOMÁNYRA ÉS KULTÚRÁRA 
 NYITOTT FELNŐTTEKHEZ

AZ M5 CSATORNÁN MINDEN ESTE SZÍNHÁZ-, OPERA-, BALETT- 
ELŐADÁSOK ÉS HANGVERSENYEK A KÁRPÁT-MEDENCE  
MAGYAR TÁRSULATAITÓL

AZ M5 CSATORNÁN MINDENNAP BŐVÍTHETI SZÓKINCSÉT ANGOL, 
NÉMET, SPANYOL, FRANCIA, OLASZ ÉS OROSZ NYELVBŐL IS

AZ M5 CSATORNÁN TERMÉSZET- ÉS JÁTÉKFILMEK EREDETI 
 NYELVEN, MAGYAR FELIRATTAL

ISMERETTERJESZTÉS, OKTATÁS, KULTÚRA

Tisztelt Múzeumlátogató! 

„Mert hol vagyon te kéncsed, ott vagyon a te szüved is” – 
fordította le egyik régi nyelvemlékünk, a Müncheni kódex, az 
úgynevezett huszita Biblia 1466-ban magyar nyelvre a 
Szentírás két évezredes, létünket, önazonosságunkat megha-
tározó igazságát. Bizony nem mindegy, mit tartunk értéknek, 
mivel vesszük körül magunkat életünk napjaiban. A kincs ér-
tékét mindig az ember adja: nem lehet kinccsé az, amit nem 
ismerünk, amit nem fogadunk a szívünkbe. 

Ezen az éjszakán, amikor 15. alkalommal nyílnak meg a 
múzeumok, hogy közös tudásunk és nemzeti örökségünk 
féltve őrzött kincseit közreadják, ezért indulunk el otthonról. 

A Múzeumok Éjszakája megmutatja, milyen gazdagok is vagyunk: mennyi szép és jó, érdekes 
és nagyszerű dolog vár arra, hogy felfedezzük, megismerjük, és valamiképp életünk részévé tegyük, 
mert valamikor része volt az életünknek. Országszerte – a reformáció emlékévében központi hely-
színként szolgáló Debrecentől Sopronig, a főváros nagy intézményeitől a helyi gyűjteményekig – 
nagyjából 380 intézmény 2100 programjával hív találkozásra bennünket. Ha minddel meg akarnánk 
ismerkedni, és egyfolytában végig akarnánk ülni valamennyit, az egész nyár is kevés lenne! E gaz-
dagság azonban garancia arra, hogy mindenki megtalálja azt, ami igazán „kedves a szívének”.

A kincs nem maradhat meg értékőrzők nélkül, akiknek feladatuk, küldetésük, hogy elmondják, be-
mutassák ezeket a kincseket. Mai múzeumi kalandunk kezdetén gondoljunk ezért azokra is, akik lehetővé 
teszik számunkra ezt a találkozást! Mindazokra, akik hosszú hónapok tervező- és kivitelezőmunkája után 
ezen az estén kinyitják az ajtókat, felkapcsolják a lámpákat, hogy életre keltsék és megszólaltassák a 
tárgyakat, segítségükkel beszéljenek a minket körülvevő világról, közös múltunkról, művészetről, tudo-
mányról, jelenünkről, jövőnkről, és arról, hogy mindezen dolgokon keresztül összetartozunk. Köszönjük 
meg tudósainknak, múzeumi szakembereinknek, a kiszolgáló személyzet tagjainak, hogy egész évben és 
a mai estén velünk vannak, értünk, múzeumkedvelő emberekért is dolgoznak.

Köszönjük Für Anikó művésznőnek, hogy az „arcát adta” ehhez a nagyszerű rendezvénysoro-
zathoz, és segített, hogy minél többeket elérjen annak üzenete. 

Reméljük, idén is eljön mindenki, aki tavaly részt vett a Múzeumok Éjszakáján, és elhoz magával 
néhány új kincskeresőt is. 

Jó tervezést, sok szép élményt kívánok!
Balog Zoltán

az emberi erőforrások minisztere, 
a Múzeumok Éjszakájának fővédnöke
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A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít az ország bármely 
belföldi	állomásáról	Budapestre,	Nagykanizsára,	Szegedre,	Püspökladányba,	Mátészalkára,	Szombat-
helyre,	valamint	Debrecenbe	mint	kiemelt	helyszínre	azoknak,	akik	vonattal	utaznak	a	Múzeumok	Éjszakája	
2017.	június	24-én	estétől	másnap	hajnalig	tartó	rendezvényeire.	
A kedvezményes menetjeggyel az utazás legkorábban a rendezvény napját megelőző napon, június 23-án, pénteken  
10.00 órától kezdhető meg. A visszautazást legkésőbb a rendezvény zárását követő napon, június 26-án, hétfőn 24.00-ig kell befejezni.

A Budapestre látogatók esetében a kedvezmény a látogatást igazoló karszalag és az 50 százalékos alkalmi menettérti jegy 
visszautazáskor történő felmutatása mellett érvényes. A vidéki városokba utazók esetében az 50 százalékos alkalmi menettérti 
jegyet az érvényesítéshez a rendezvény helyszínén – a programban részt vevő múzeumok valamelyikében – le kell bélyegeztetni.

A kedvezményes jegyváltási lehetőségről és a felhasználás feltételeiről részletes tájékoztató található a MÁV-csopor t 
honlapján, a www.mavcsopor t.hu oldalon. További információér t hívja a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatát  
a 06 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon.  

A START	Klub	kártyával	rendelkezők a Múzeumok Éjszakája bármely programján ingyenesen vehetnek részt, kár tyájuk 
felmutatásával díjmentesen léphetnek be a rendezvényekre. 

Az előzetes regisztrációhoz kötött programok esetében a START Klub kártyákkal belépni szándékozóknak is jelezniük kell 
részvételi szándékukat az adott intézménynél.

A Múzeumok Éjszakája programjait Budapesten belépőjegy-karszalaggal lehet látogatni.  
Az egyszer megváltott karszalagok a programban részt vevő összes múzeum és egyéb helyszín 
valamennyi programján érvényesek, beleértve az állandó és időszaki kiállítások megtekintését is.
Múzeumok Éjszakája-karszalaggal ingyenesen igénybe vehetők a múzeumi buszjáratok  
június 24-én 18.00 órától június 25-én 02.30 óráig. 

Jegyáraink: felnőttjegy:	1700	Ft	•	gyermekjegy:	800	Ft	(6–18 éves korig)
 6 éves kor alatt a belépés ingyenes

A karszalagok megvásárolhatók a részt vevő intézményekben, a BKK kiemelt jegypénztáraiban, 
valamint idén először a jegymester.hu weboldalon is.(Bővebb információ a 8. oldalon.) A fogya-
tékkal élők kedvezményein kívül az egyébként megszokott múzeumi kedvezmények ezen az 
estén nem érvényesek.
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A	 tizenöt	 éve	 útjára	 indult	 Múzeumok	 Éjszakája	 fél	ju	bi-
leumához	érkezve	idén	a	szervezők	elérkezettnek	látták	az	
időt	arra,	hogy	legyen	„szóvivője”	vagy	divatos	kifejezéssel	
élve	 „arca”	 a	 rendezvénynek.	 Igen	magasra	 téve	 a	 lécet	
Für	Anikó	Jászai	Mari-díjas	színésznőt	és	érdemes	művészt	
kérték	fel,	aki	örömmel	vállalta	a	feladatot.	Így	ő	lesz	az,	aki	
személye	által	is	hozzájárul	ahhoz,	hogy	minél	többekhez	el-
jusson a rendezvény üzenete. Ennek apropóján készítettünk 
vele	interjút,	melyből	kiderül,	hogy	a	világot	jelentő	deszkák	
helyett	majdnem	a	régészecsetet	választotta,	és	az	is,	hogy	
hogyan lett egy múzeumi látogatás alkalmából megszemlélt 
ló csontvázából családi szállóige.

– Van meghatározó múzeumi élményed? 

– Van, több is. Az első ráadásul nem egészen tudatos, nem is én emlékszem rá, hanem a családi 
legendáriumban emlegetett tör ténet. Kb. 2 és fél éves lehettem, mikor a Mezőgazdasági Mú-
zeumban jár tunk. Az aulába érkezve rögtön Kincsem csontvázával találkozhattak a látogatók. 
Édesanyám elmondta, hogy ez egy nagyon gyors versenylónak a csontváza, és mondott még 
néhány olyan információt, amely egy hároméves gyerek számára érdekes lehet Kincsemmel 
kapcsolatban. Én meg csak néztem-néztem, majd megkérdeztem: „hol van róla a lója?” Ez az 
első és azóta meghatározó múzeumi mondatom. Persze azóta is nagy kedvvel megyek múze-
umba, és kérdezgetek magamtól vagy fennhangon hasonló ér telmes dolgokat. De viccen kívül: a 
múzeumok és a köztem lévő vonzalom nőttön-nőtt az évek során. 

–	 A	Múzeumok	Éjszakáján	részt	vettél-e	látogatóként,	és	ha	igen,	akkor	van-e	olyan	program-
típusod	vagy	múzeumod,	amit	preferálsz?	

– Ha jól emlékszem, akkor a Szépművészeti Múzeumban vettem részt – talán akkor, amikor ez az 
egész indult – egy speciális tárlatvezetésen és kalandozáson, ami nagyon-nagyon kedvemre 
való volt. De vannak olyan visszatérő toposzaim, mint például a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum. Az is egy töltekezési hely, amikor az ember a Várban csámborog, és éppen ott töltődik, 
akkor ezek a helyek kihagyhatatlanok. Illetve akkoriban a Várban volt, most már átköltözött Óbu-
dára, úgy tudom, úgyhogy a kicsi fiamnak már ott fogom tudni megmutatni, milyen jó kis hely 
ez. Gyakorló múzeumjárók vagyunk a családdal, akár itthon vagyunk, akár elutazunk valahová, 
az hozzátar tozik, hogy felkeresünk valamilyen gyűjteményt. Ez a fűszere, sava-borsa az ottani 
tar tózkodásnak. 

– Az utóbbi években néha a munkád kapcsán is volt kapcsolatod a Múzeumok Éjszakájával?

– Volt már olyan, hogy felléptünk vagy olvastunk valamelyik rendezvényen. Ahol a képzőművészet 
és az irodalom találkozik, ott hál’ istennek gyakran fordulok meg én is mint összekötő kapocs. 
Nagy-nagy gyönyörűség volt például a Ferenczy Múzeumban a Chiharu Shiota-kiállításon a kap-
csolódó és válogatott irodalmi szemelvényeket felolvasni. Egészen különleges hatása volt. 

–	 Az	 idei	 kiemelt	 témánk	az	értékőrzés.	Mostani	 tárgyaink	közül	 te	mit	állítanál	 ki	 egy	mú-
zeumban	 az	 utókor	 számára,	 ha	 olyan	 szempontok	 szerint	 kéne	 válogatnod,	 hogy	 legyen	
személyes,	fejezze	ki	a	korunkat,	és	valamilyen	szempontból	könnyítse	meg	az	életünket?

– Én váltig a turmixgépemet emlegetem, ami egyszersmind megkönnyíti az életünket, korhű darab 
is, és egyúttal az egészség megőrzésére való törekvés eszköze ebben az agyonvegyszerezett 
és mindenféle szempontból biológiailag tönkretett világban. Multifunkcionális, hisz a testnek és 
a léleknek is adhat valami pluszt – egyrészt egy szép tárgy is lehet, másrészt, hogyha az ember 
számára élvezetes, finom dolgokat készít vele, akkor már a hétköznapjait is feldobja kicsit.

–	 Ha	lenne	egy	múzeumi	foglalkozás,	amit	kipróbálhatnál	(régész,	restaurátor,	egyiptológus,	
preparátor),	melyiket	választanád,	és	miért?

– Olyannyira van, hogy még gimnazista éveim elején komolyan foglalkoztatott a gondolat, hogy 
restaurátor leszek. De például lennék szívesen múzeumpedagógus is, mert van abban kihívás, 
hogy miként lehet ezt az egész „múzeumosdit” a gyerekeknek „fogyaszthatóvá tenni”, ráadásul 
úgy, hogy ezzel kineveljük a jövő múzeumlátogatóit, vagy legalábbis elindítsuk őket ezen az úton, 
hogy aztán guruljanak maguktól tovább.

 De restaurátornak lenni is nagyon izgalmas. Bár tudom, hogy olyan szenzáció viszonylag ritkán 
fordul elő, hogy elkezdenek restaurálni egy képet, és kiderül, hogy van alatta sokkal érdekesebb 
és művészetileg fontosabb alkotás, de maga az a finom és nagyon tudományos pepecselés, ami 
elvezet egy romos és ócska állapottól addig, hogy újra az eredeti pompájában mutatkozhasson 
valami – ez szerintem csodálatos dolog! Nem akarok erőltetett analógiákat keresni, de most az 
ugrott be, hogy egy picit hasonlít ahhoz is talán, amit én csinálok, amikor van egy írott papír tömb, 
az írott szöveg, és akkor egyszer csak lesz belőle egy hús-vér figura. Talán csak a váza van meg 
nekünk is, amire építkezhetünk. Mint ahogy Michelangelo is mondta a márványtömbre, hogy 
benne van a szobor, csak le kell faragni róla a felesleget. A zsenik persze így szoktak gondol-
kodni, ami a hétköznapi embernek kicsit nehezebb, de azért talán egy kis analógia mégiscsak 
van benne. A múzeumokat járva pedig egyre közelebb kerülhetünk ehhez a gondolatkörhöz és a 
múzeumok sokszínűsége által megismerhető csodás világhoz.

Régésznek készültem –
Interjú Für Anikóval

© frissfoto
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 «

Ady Emlékmúzeum 18.00–24.00

1053 Budapest, Veres Pálné u. 4–6. • 06 1 317 3611 / 244. • muzeuminf@pim.hu • www.pim.hu

Legyen Ady és Csinszka hajdani otthonának vendége!

Akinek kedve van, kérjük, hozza el kedves Ady-versét, és olvassa fel az este folyamán. Közreműködnek az Ady Versmondó Szalon tagjai.

19.00	 Ady	és	a	folklór	– Jánosi Zoltán irodalomtörténész előadása

22.00	 Az	eltévedt	lovas	(Ady-dalok)	– Előadja Novák János zeneszerző és zenésztársai

Házigazda: Havas Judit

 «

Aeropark – Légiközlekedési Kulturális Központ 18.00–01.00   

1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér • 06 20 617 4141 • info@aeropark.hu • www.aeropark.hu

Repüléstörténeti kiállítás a MALÉV első IL-18-asának fedélzetén

17.00–24.00		 Éjszakai	pilótafülke-bemutató,	híres régi MALÉV-egyenruhaelemekben 

16.00–02.00		 Fotózkodás	repülőgép-fedélzeten,	MALÉV-egyenruhaelemekben 

17.00–17.30;	17.30–18.00;	19.30–20.00	Légiutas-kísérő	tanfolyam	gyerekeknek	

19.00–19.30		 Tűzszerész-bemutató

18.00–18.30		 Tűzoltó-	és	mentőbemutató

16.00–24.00		 Vitorlázórepülőgép-bemutató

09.00–02.00		 Repülőgépszimulátor-vezetés

09.00–02.00		 Historikus	és	modern	földi	kiszolgálóeszközök	megtekintése

18.00–22.00  Autózás Oldtimer Zsiguli (rampás) és Wartburg (Follow Me) kocsikkal

Reptérlátogatás sok csoporttal, éjszaka is a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kulisszái mögött (külön díjtétele van, és előzetes	
regisztrációhoz	kötött).

 «

Állatorvos-történeti Gyűjtemény 18.00–24.00

1078 Budapest, Bethlen Gábor u. 20–24. • 06 1 478 4226 • library@univet.hu • www.konyvtar.univet.hu 

17.00–24.00	KIÁLLÍTÁS	
• Állatorvoslás és egyetemtörténet – 18:00, 22:00 és 24:00: Tárlatvezetés egyetemtörténeti anekdotákkal.
• Páros élet az állatvilágban – fotókiállítás
• Tudtad-e? – Érdekességek az állatorvos-tudomány területéről
• Így (sz)épült – Campustörténeti fotókiállítás az 1970-es években elkészült és el nem készült „új” épületekről
• Hagyományos állattar tás Erdélyben – Dr. Perényi János fotókiállítása

17.00–24.00	PROGRAMOK	

Kreatív foglalkozások gyerekeknek; Hajtogatni jó; Emlékezz; Rakd ki; 3D-világ; Simogatni jó!; Mikrovilág – érdekességek a 
mikroszkóp alatt; Ki mit tud? – állatismereti totó

19.00–22.00	ELŐADÁSOK	

Folyamatos előadások az állattenyésztés, genetika, szaporodásbiológia területeiről

 «

Aquincumi Múzeum 13.00–24.00

1031 Budapest, Szentendrei út 135. • 06 1 430 1081/230 vagy 266 • aquincum@aquincum.hu • www. aquincum.hu

12.00–18.00 Tabernae tabernae hátán – Kézműves termékek vására

15.00–16.00		 MintaPinty	Zenekar	gyerekkoncert – Előadás címe: Vakáció

15.00–22.00  Találd meg az átoktáblát! – Interaktív kalandtúra a romkertben

 Kr. u. a 2. században egy rabszolga átoktáblát készített, amellyel az alvilági erőktől kért segítséget, hogy elégtételt 
vegyen a városi tanácson. A kalandtúrán induló játékosok feladata az átoktábla megtalálása és a sötét varázslat 
megszüntetése. A csapatok indítása folyamatosan történik, a három leggyorsabban beérkező ajándékot kap.
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16.00–17.00		 Tárlatvezetés	a	Régészeti	Parkban

16.00–19.00  Állati csontkirakó – A foglalkozást tar tja: Biller Anna Zsófia, archaeozoológus

16.00–20.00		 Kézműves	foglalkozás: bajelhárító bulla és amulett készítése

16.00–22.00  Jósoltass a Keltával!

17.00–18.00;	21.00–22.00	Tárlatvezetés	az	Aquincumi	Múzeum	időszaki	kiállításában	– Dr. Beszédes József: Hadrianus 
MCM – Egy ókori karrier tör ténete

18.00–19.00		 Tárlatvezetés	a	Régészeti	Parkban

19.00–20.00;	21.00–22.00	Tárlatvezetés	az	Aquincumi	Múzeum	időszaki	kiállításában	– Dr. Lassányi Gábor: Titkos utakon 
– Sötét varázslatok Aquincumban

19.00–23.00	 Varázsfőzet-kóstoló

20.00–21.00	 Előadás – Dr. Vass Lóránt: Bajelhárító amulettek a római korban

20.00–21.00	 Tárlatvezetés	a	Régészeti	Parkban

21.00–22.00		 Tárlatvezetés	az	Aquincumi	Múzeum	időszaki	kiállításában	– Dr. Láng Orsolya – Hadrianus MCM – Egy ókori 
karrier tör ténete

22.00–23.00	 Fáklyás	vezetés	a	Régészeti	Parkban

 «

Arany Sas Patikamúzeum 18.00–24.00

1014 Budapest, Tárnok u. 18. • 06 1 201 1577 • semmelweis@museum.hu • www.semmelweis.museum.hu

18.00	és	20.00	Alkímia	és	gyógyszerészettörténet. Dr. Jancsikity Erzsébet tárlatvezetése.

 «

Artpool Művészetkutató Központ / Szépművészeti Múzeum   18.00–24.00

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10. • 06 1 268 0114, 06 70 683 1872 • artpool@artpool.hu • www.artpool.hu 

A	művészeti	archívum	titkai	–	Mit	őriz	az	Artpool?		

A csak kutatók számára nyilvános, 1979 óta működő, a mindenkori underground, avantgárd és újító művészet aktív archívuma 
fontos szerepet játszik a művészeti élet alakulásában és az innovatív hazai és nemzetközi művészet tör ténéseinek dokumen-
tálásában.  

Szeretnéd tudni, hogy milyen a művészbélyeg? Érdekelnek a tiltott művészeti szamizdatok? Kíváncsi vagy a 25 évvel ezelőtti 
művészeti fanzine-okra, megnéznél egy 50 évvel ezelőtti happening-videót? Akkor jó helyen jársz! Munkatársaink vezetésével 
megmutatjuk ezeket a kincseket is, és válaszolunk a kérdéseidre.  

A vezetések másfél óránként indulnak, igény szerint angolul is (18.00, 19.30, 21.00, 22.30) 

A másfél óránként induló vezetéseken maximum 15 fő vehet részt, ehhez előzetes regisztráció szükséges: artpool@artpool.hu  

 «

Bajor Gizi Színészmúzeum–PIM–OSZMI 18.00–02.00

1124 Budapest, Stromfeld Aurél u. 16. • 06 1 375 1184/124 • oszmi@oszmi.hu • www.oszmi.hu

Párizstól	Los	Angelesig (Hommage à Szörényi Éva és Blattner Géza)

18.00		 A	GRUND	– vígszínházi fiúzenekar koncertje 

18.00			 (folyamatosan)	Blattner	Géza	síkbábjai	–	bábkészítő műhelymunka gyerekeknek, felnőtteknek (vezeti: a múzeum 
bábtárának csapata)

19.30	 „Mi	szép	a	mi	föladatunk!”
 Szörényi Éva-díjasok a Nemzeti Színházban. Vendég: Söptei Andrea és a 2017-ben kitüntetett művésznő(személye 

lapzártáig nem ismert). A beszélgetést vezeti: Gajdó Tamás színháztörténész

19.30  Tárlatvezetés a Blattner Géza-kiállításban –  „A kiállítás 3D-nyomtatású bábjairól mesélnek az alkotók” 
(Basiliskus 3D munkatársai)

20.45		 Tárlatvezetés	a	Szörényi	Éva-kiállításban (Csiszár Mirella, kurátor)

21.00		 Interaktív	tárlatvezetés	és	kvízjáték	Lőrinc	Lászlóval	(Blattner – egy bábos életútja című monográfia szerzője), 
moderátor: Hutvágner Éva

21.15			 Válogatás	Szörényi	Éva	filmjeiből	– filmvetítés és beszélgetés – Házigazda: Kurutz Márton (Magyar Nemzeti 
Filmarchívum)

22.00  Tárlatvezetés a Blattner Géza-kiállításban (Hutvágner Éva, kurátor)

23.00  Tombolasorsolás (nyeremények: színházjegyek, könyvek, ajándéktárgyak)

23.15	 „Tánclépésben	a	Montparnasse-on”	– tánctanítás az 1920-as évek stílusában (Rembeczki Eszter, tánctanár)

23.45		 „Mozdíts!” (Bábetűdök) (közreműködnek: Keleti István Művészeti Iskola bábszínész hallgatói)

24.00		 „Kritikus	órában:	éjfélkor	Párizsban”	– filmvetítés és beszélgetés
 Az 1920-as évek bohém párizsi művészvilágának megidézése. (Nemes Patrícia és B. Kiss Csaba filmkritikusok)

01.30  Kis éji zene a kertben (közreműködnek: Mentes Júlia Virginia és Hunyady Máté, a Színház- és Filmművészeti  
Egyetem zenés színész szakos hallgatói)

 «

Bálna Budapest – 306-os Teremgaléria 19.00–24.00

1093 Budapest, Fővám tér 11-12. • 06 30 604 4491 • barbara@keresztesi.hu • www.balnabudapest.hu 

A boldogságnak szekvenciáiról | Interaktív tér

A boldogságkeresés egyetemes vágy, minden kultúra és kor művészete megkísérli megjeleníteni ezt az érzelemkomplexumot, 
melyet boldogságnak hívunk. Ez a kiállítás az igen bizonytalan és komplex, ám annál sokat ígérőbb e világi boldogságra irányítja 
a kérdéseit. Az installációk felteszik – de meg nem engedik –, hogy a boldogság valamilyen bonyolult és szüntelenül változó 
állapot, amelyet nem lehet a siker esélyével analitikusan olyan állandó komponensekre szedni, amelyek tetszőleges helyen és 
időben összpontosított együttese kényszerítő erővel vezetne a boldogság pozitívan átélhető változatához. A boldogság-kiállítás 
installációi abban reménykednek, hogy ezt nem jól gondolják, pontosabban remélik, hogy mégis van valamiféle törvényszerűség 
a boldogságban.

19.00–22.00  A boldogság-kiállításon a Múzeumok Éjszakájára egy Szent Iván-éji interaktív asztalt terítünk meg

 «

Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom 18.00–00.30 

1056 Budapest, Március 15. tér • turizmus.belvarosiplebania@gmail.com • www.facebook.com/
belvarosiplebaniatemplom

Templom:

19.00		 Örök	értékeink – Háznézés a Belvárosi Plébániatemplomban Kovács Gergely vezetésével

20.00  Rejtett értékeink – Szimbólumok a katolikus templomokban – a templom bejárása Dr. Osztie Zoltán plébánossal

21.00  2000 év értékei – Háznézés a Belvárosi Plébániatemplomban Kuthy Katalin vezetésével

22.00		 Örök	értékeink	– Háznézés a Belvárosi Plébániatemplomban Kovács Gergely vezetésével

23.00  Templomunk zenei értékei – Virágh András Liszt Ferenc-díjas érdemes művész előadása és orgonakoncertje

Altemplom:

18.00  Értékek nyomában – Régészeti kutatások a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban.   
 Előadó: Kovács Eszter régész 

19.30  Értékek nyomában – A Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom története.    
 Előadó: Borbás Benjámin tör ténész

21.00  Értékek nyomában – Régészeti kutatások a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban.   
 Előadó: Kovács Eszter

22.30  Értékek nyomában – A Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom története.    
 Előadó: Borbás Benjámin tör ténész

24.00		 Éjféli	gyertyafényes	mise	Dr.	Osztie	Zoltán	plébánossal

 «

Bélyegmúzeum 18.00–02.00

1074 Budapest, Hársfa u. 47. • 06 30 387 8087 • szabo.jeno@belyegmuzeum.hu • www.belyegmuzeum.hu

Igény szerinti időpontokban indulnak tárlatvezetéseink az állandó és az időszakos kiállításban.

A kiegyezés nyomán 150 éve függetlenné lett Magyar Postát ünnepeljük a 150 éves a magyar bélyegkibocsátás című időszakos 
tárlatunkkal.

18.30      150 év hangzó bélyegei. Élő zene és vetítés a zeneművek kottarészleteit tar talmazó bélyegek segítségével. 
Közreműködik: Béres Tímea és Pálmai Árpád énekművész.
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20.00		 A	Kattizoób	Divatháznak	a	kiegyezés	jegyében	fogant	és	a	Budapesti	Tavaszi	Fesztivál	keretében	bemuta-
tott,	korabeli	bélyegek	által	ihletett	ruhakollekciójának	bemutatója.

21.00  Réznyomó-bemutató. Kézi réznyomógéppel készít többféle művészi metszetről nyomatokat kollégánk,   
Elekes Attila André bélyegtervező grafikusművész, amelyeket a helyszínen meg is vásárolhatnak.

22.00  A Mesekuckóban – amely ezúttal nem csak a gyerekeket várja – Albert Péter színművész mesél a bélyegek 
segítségével.

Leskelődő.	Látogatóink a „Titokszobában” megnézhetik azokat a szabad szemmel nem is látható apró csodákat, amelyek csak 
UV-fényben vagy sokszoros nagyító alatt tárulnak fel a nyomdatechnika csúcsteljesítményeivel készült magyar bélyegeken.

Tombolasorsolás. Minden páros óra végén tombolahúzás! A múzeum profiljához illő ajándékokat nyerhetnek a szerencsések.

Folyamatosan:
•		Ajándékkészítés	–	a mail ar ttól a plakátig
•		 Játék	–	filactivity
•		A	rendezvénypostán	rendelhetők	személyesbélyeg-ívek,	személyes	 fotóképeslapok	– akár alkalmi bélyegzővel ellátva. 

Szívhez szóló szuvenír a Múzeumok Éjszakájáról!

 «

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye 18.00–24.00

1092 Budapest, Ráday utca 28.  • 06 1 218 0266 /161 m. • bibliamuzeum@bibliamuzeum.com • www.bibliamuzeum.com 

18.00		 Petrőczi	Éva:	Barangolás Puritánia földjén, XVII. századi szerzők könyveivel – és versekkel (könyvtári olvasóterem)

18.00		 Bíró	Gyöngyi	szakvezetése	(Műemlékkönyvtár, előtér) 

18.30		 Bán	Boróka	művészettörténész	szakvezetése	(Bibliamúzeum)

19.00		 Budafoki	William	Byrd	Énekegyüttes (előtér, főlépcső)
 Műsor: Schütz, Schein művei és korálok

19.30  Berecz Ágnes szakvezetése (Műemlékkönyvtár, előtér)

20.00		 Németh	Pál	református	lelkész:	Nép a népek között – vezetés (Bibliamúzeum)

20.30		 A	technikától	a	művésziig	– Jánváry Zoltán grafikusművész bemutatója és szakvezetése a „Dürer – Fénybe 
metszett vonalak” című kiállításon (időszaki kiállítási tér)

21.15  Fuvolakvartett-hangverseny (időszaki kiállítási tér)
 Közreműködnek: Menyhárt Zsuzsanna, Balog Evelin, Kunszeri Márta, Ittzés Zsuzsanna (a Magyar Állami Opera-

ház Zenekarának tagjai) 

 Műsor: J. Haydn, Boismortier, Grieg és más szerzők művei

22.00		 Kovácsné	Pázmándi	Ágnes	szakvezetése	(Műemlékkönyvtár)

22.30		 Hegedűs	Ádám:	Tanúskodó kövek: Pilátus-kő, Mésa-sztélé és Siloám-felirat – bibliai régészeti szakvezetés 
(Bibliamúzeum)

23.00  Teremtés – szakrális audiovizualizáció (performance, időszaki kiállítási tér)
 Közreműködnek: videó: Fekete Lívia, narráció: Tóth Gergely, cselló: Mády-Szabó Eszter, dob: Mády Gábor

 «

Blinken OSA Archívum 16.00–24.00

1051 Budapest, Arany János utca 32. • 06 1 327 3250 • Bertalan@ceu.edu • www.osaarchivum.org

Kiállítás	a	Centrális	Galériában:	Afganisztán,	birodalmak	temetője	–	A	szovjet	háború
Az afganisztáni szovjet intervenció a hidegháború korszakának utolsó nagy nemzetközi konfliktusa volt. Visszatekintve ez nehe-
zen ér thető, hiszen a konfliktus kirobbanásáig Afganisztán nem volt kiemelt színtere a hidegháborúnak. A szovjet vezetés eleinte 
vonakodott harcoló csapatokat küldeni az országba, és a döntés valóban, mint utóbb kiderült, minden tekintetben végzetes 
következményekkel jár t. Egy véres, milliónyi áldozattal és mérhetetlen szenvedéssel járó háborút zúdított az országra, aminek 
katasztrofális globális következményeit mind a mai napig viseli az egész világ. A kiállítás látogatóinak egy kvízt is összeállítot-
tunk, amelynek kitöltői megkóstolhatják a rendkívüli nyitvatar tással készülő Fruccola kávézó afgán ételkülönlegességét.

17.00; 19.00  Tárlatvezetés a kiállítás kurátorának részvételével 

16.00–24.00  Épülettúrák. Kiállítóterem, levéltár és kulturális központ együtt egy muzeális épületben. Az ipari műemlék Gold-
berger-ház alagsorát, melyben a Szabad Európa Rádió kutatóintézetének háttéranyagait, hidegháborús és em-
beri jogi gyűjteményeket őrizzük, évente egy éjszakára megnyitjuk a nagyközönség előtt. A túrák minden páros 
órában indulnak, igény szerint angolul is.

21.00	 Zene:	DJ Sztyepp

 «

Budapest Art Brut Galéria 18.00–03.00

1082 Budapest, Üllői út 60–62. • 06 20 663 2875 • bpartbrut@gmail.com • www.artbrut.hu

Küldetésünk: a magyarországi art brut művészek elfogadtatása, megismertetése a hazai és nemzetközi művészeti fórumokon, 
a stigma és a pszichoszociális fogyatékkal (pszichiátriai betegséggel) élők ellen irányuló előítéletek csökkentése, feloldása, a 
pszichoszociális fogyatékkal élők rehabilitációjának és felépülésének elősegítése a foglalkozás- és művészetterápia segítségével.

18.00–24.00 Fény/Kép/Tér – Iona Funston ar t brut művész, a skóciai Corbenic Camphill Community Down-szindrómás 
lakójának fotókiállítása

18.00–23.00	 Közös	alkotóműhely	a Budapest Art Brut Galéria mögötti belső udvarban

19.00  Tárlatvezetés 

20.00 Kerekasztal-beszélgetés – a Camphill Mozgalomról

21.00 Tárlatvezetés

 «

Budapest Főváros Levéltára 16.00–23.00

1139 Budapest, Teve utca 3–5. • 06 1 298 7592 • dekanyd@bparchiv.hu • www.bparchiv.hu

„A	pesti	serfőzéstől	a	sörgyártásig”	és	„A	heidelbergi	sörgyártás	története”	kiállítások

Egy jéghideg korsó sörnél nincs jobb a nyári nagy hőségben! Budapest Főváros Levéltára két kiállítása a pesti, illetve a hei-
delbergi sörfőzdék és az ott főzött sör tör ténetének több évszázados, hagyományokkal teli múltjába kalauzolja el a látogatót. 

Nézz	be	hozzánk!

Az óránként induló levéltári séták során az érdeklődők megtekinthetik a levéltár épületét, betekintést nyerhetnek a levéltári élet 
mindennapjaiba. Bekukkanthatnak a nagyközönség elől elzár t helyiségekbe (raktárak, munkaszobák), láthatják munka közben 
az Állományvédelmi Főosztály munkatársait, akik digitalizálnak, restaurálnak, könyvet kötnek. A kutatóteremben lehetőséget 
biztosítunk a levéltár legrégebbi iratainak megtekintésére, illetve az intézmény által készített adatbázisok és online felületek hasz-
nálatával is megismerkedhetnek a látogatók, így elsajátíthatják, hogyan lehet a hagyományos levéltári kutatást már sok esetben 
otthonról is megkezdeni vagy akár lefolytatni.

16.30; 17.30; 18.30; 19.30; 20.30; 21.30 Levéltári séták

Légy levéltáros!

Pagináltál már életedben? Össze tudsz hajtogatni egy levéltári dobozt? Vasaltál már papír t? Ha nem, itt a lehetőség, hogy 
mindezt kipróbáld munkatársaink segítségével a Gárdonyi Albert-teremben!

A	rendezvényen	való	részvétel	külön	regisztrációt	nem	igényel,	de	a	levéltári	sétáknál,	kérjük,	hogy	a	megadott	e-mail-
címen jelezzék a részvételi szándékukat!

 «
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 15.00–22.00

1134 Budapest, Dózsa György út 152. • 06 1 238 9525 • vida.judith@bmszki.hu • www.bmszki.hu

Az egykori Aréna	úti	Népszálló 105 éve nyitotta meg kapuit otthontalan emberek számára. A műemlék jellegű épületben ma a 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek, a főváros legnagyobb, szociális feladatokat ellátó szervezetének 
a központja működik,	több	mint	400	hajléktalan	embernek	nyújt	átmeneti	lakhatási	lehetőséget és egyéb szolgáltatásokat.

15.00–18.00 Cím nélkül (hajlék-kaland-játék) Színházi társasjáték, a Stereo Akt és a Mentőcsónak Egység közös produkciója 
(helyszín: Nagyterem)

17.00;	18.00	 Épülettörténeti	 séta	 a	 105	 éves	Népszállóban	– Az épület bejárása, a hajléktalanszállás megtekintése kis 
csoportokban, ennek érdekében előzetes bejelentkezésüket kérjük.

19.00–21.00	 „Útkereső”	stratégiai	 társasjáték	– Interaktív program a hajléktalan élethelyzetek megismerésére (helyszín: 
Könyvtár)

19.00–20.00	 Alkotó	élet	a	szépség	bűvöletében: Undi Mariska – a Népszálló freskóit készítő művész – élete és munkássága (Büfé)

18.00–20.00	 A	művészet	gyógyító	ereje	– Hajléktalan alkotókkal közös művészeti munka (festés, agyagozás) élő zenére 
(helyszín: Nagyterem)

18.00–22.00	 Hajléktalan	művészek	alkotásai – Képzőművészeti kiállítás (Nagyterem)

16.00–20.00	 Budapest	a	hajlék	nélkül	élő	emberek	 lencséin	keresztül	–	My	Budapest	Photo	Project	–	Fotókiállítás	a	
Budapest	Bike	Maffia	önkénteseinek	közreműködésével	(Padlás	Galéria)
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 «

Budapesti Művelődési Központ 18.00–22.00

1119 Budapest, Etele u. 55/a • 06 1371-2760 • informacio@bmknet.hu • www.bmknet.hu 

A	fotózás	múltja
A Budapesti Művelődési Központ időutazásra hívja látogatóit, akik betekintést nyerhetnek a fotózás múltjába.

18.00–19.30		 A	képzőművészet	és	a	fénykép:	Ludmann Mihály művészettörténész előadása

20.00–21.30		 A	Budai	Fotó-	és	Filmklub	vetített	képes	fotóbemutatója

18.00–22.00 Interaktív kiállítás és eszközbemutató mellett meg lehet csodálni az elmúlt 60 év különleges fényképezőgépeit. 
Nyitott	labor	várja azokat, akik kíváncsiak, hogyan készültek a levilágítva előhívott papírképek.

 «

Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria 16.00–18.00

1036 Budapest, Lajos utca 158. • 06 1 388 6784 • info@budapestgaleria.hu • www.budapestgaleria.hu

16.00–18.00		 Kurátori	tárlatvezetés	a	Másodlat	című	kiállításon

 «

Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum 16.00–01.00

1014 Bp., Szent György tér 2. (Budavári Palota E épület) • 06 1 487 8871 • kapcsolat@mail.btm.hu • www.btm.hu

Barokk Csarnok

16.00–18.30   Fessük ki! – családi óriásszínező
 1541-ben, mielőtt Buda török kézre került volna, Buda várát az erős Habsburg sereg ostromolta, melyet az érke-

ző török sereg a vár alatt semmisített meg. Erhard Schön egy képregényszerű fametszeten ezt az eseménysort 
jelenítette meg. Az óriásszínezőn e csatát és ostromot kelthetik életre a látogatók. Az óriásszínező elkészítésé-
ben minden látogatónkra számítunk! 

16.00–18.30  Megelevenedik a kiállítás – múzeumpedagógiai foglalkozás
 Képzeljük el, hogy a régészeti kiállításban megjelenített elődeink helyében hol laknánk, mivel foglalkoznánk, 

miből és hogyan főznénk, milyen ruhát viselnénk! Eljátsszuk, hogy ha különböző népcsoportok tagjaiként talál-
koznánk, hogyan ér tenénk szót egymással, kereskednénk-e vagy harcolnánk? Helyszín: A Kincsek a város alatt 
című kiállítás. Gyülekező: a kiállítás bejáratánál. Regisztráció szükséges: kapcsolat@mail.btm.hu

16.00–18.30		 Kézműves	foglalkozás
 Milyen ékszereket hordtak elődeink? – gyöngyfestés és fűzés
 Milyen edényeket használtak? – ember- és állatfigura, valamint edény készítése agyagból
16.00–18.30  Te is lehetsz régész – Ásatásokról előkerült eredeti műtárgyak, állatcsontok testközelből. Regisztráció szüksé-

ges: kapcsolat@mail.btm.hu. Helyszín: gyermekfoglalkoztató helyiség
19.00–20.00 A Minimyst Együttes koncertje
 Vendégszerepel: Jónás Vera. A zenekar tagjai: Szabó Bálint – gitár, Benedetti Péter – basszusgitár, Benedek Tamás – dob 
22.00–23.00  Mogyoró Kornél koncertje – Időutazás/zenei kalandozás a régmúltban. A műsorban különböző kultúrákból 

származó ősi és modern ütős hangszerekre írott kompozíciók hangoznak el. A koncertet követően a művész 
bemutatja ritkán látható, a nagyközönség számára kevésbé ismert hangszereit.

24.00–01.00 Titkos kilátás – éjszakai látogatás a múzeum főigazgatójának irodájában. Látogatóink az iroda megtekintése 
mellett Budapest éjszakai panorámájában is gyönyörködhetnek.

 Regisztráció szükséges: kapcsolat@mail.btm.hu

22.00–23.00 Élet a palotában – A királyi palota – a kultúra vára. Vetített képes előadás. Előadó: Vér Eszter Virág tör ténész. 
Helyszín: Gótikus terem

Tárlatvezetések
17.00		 Művészet	a	palotában	– A királyi palota – a kultúra vára című kiállításon tar tott rendhagyó tárlatvezetés. Tárlat-

vezető: Borovi Dániel művészettör ténész. Gyülekező: I. emelet
20.00		 „Dr.	Csont	a	múzeumban”	– A régészeti antropológia titkai – Rendhagyó, antropológiai szempontú tárlatvezetés 

a Kincsek a város alatt című időszaki kiállításban
 Tárlatvezető: Bernert Zsolt, régészeti antropológus (MTM Embertani tár). Gyülekező: Földszint
20.00		 Ups	and	Downs	–	Lights	in	the	Night	–	angol nyelvű tárlatvezetés a Budapest tör ténetét bemutató, Fény és 

árnyék című állandó kiállításban
 Tárlatvezető: Papp Emese, a múzeum külsős munkatársa. Gyülekező: Palotaszint, lépcső alján
21.00  Budapest – Fény és árnyék – Hogyan látja az újságíró? Rendhagyó tárlatvezetés a Budapest 1000 éves tör té-

netét bemutató kiállításban. Tárlatvezető: Artner Sisso, újságíró (Magyar Narancs)

23.00  Kincsek a város alatt – Budapest régészeti örökségének feltárása 1867/2005–2015
 Tárlatvezetés a Vármúzeum legújabb, nagy érdeklődésre számot tar tó, időszaki kiállításában.
 Tárlatvezető: Terei György régész, a kiállítás egyik kurátora (BTM Középkori főosztály)
24.00		 Sárkányok	a	mélyből	– rendhagyó tárlatvezetés a középkori királyi palota állandó kiállításában
 Tárlatvezető: M. Aczél Eszter, a BTM munkatársa. Gyülekező: földszint, a Mária Teréziát ábrázoló festmény előtt.

 «

Creator Nyitott Műhely 18.00–24.00 

1141 Budapest, Mályva u. 15. • 06 1 613 5979 ; 06 20 316 5640 •  hello@creatorbudapest.hu • www.creatorbudapest.hu

Szent Iván-éji „hordótűzzel”, zsíroskenyér-partival és kreatív alkotási lehetőségekkel vár Zuglóban a Creator Nyitott Műhely!

Indítsd nálunk az éjszakát! 
Készíts egy stílusos, vagány fakötésű jegyzetfüzetet, és vidd magaddal az éjszakába! Dobj össze egy egyedi, saját stílusodat és 
vérmérsékletedet tükröző „NE ZAVARJ!” ajtófüggesztőt vagy egy üzenő/motiváló/útbaigazító táblát, mert a fontos gondolatoknak 
kiemelt hely kell! Legyen egy maradandó emléked is erről az éjszakáról!

Munkaasztalaink mellett kényelmesen elkészítheted idei emléktárgyadat.

 «

Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóháza 18.00–24.00

1172 Budapest, XVI. u. 1. • 06 30 558 8022 • csekovszkykiallitohaz@gmail.com • www.csekovszky.hu

Egy éjszaka a szoborkertben

17.30–19.00			 Agyagműves	foglalkozás	gyermekek	részére.	Vezeti: Tompa Emőke

19.00–20.00		 Cipőmese – szerelmetes tulipántom, interaktív bábanimáció gyerekeknek és felnőtteknek. Előadják: Tárnok 
Marica és Sz. Nagy Mária bábművészek.          

20.00–21.00		 Tárlatvezetés,	filmvetítés	a	Csekovszky	Kiállítóházban.	A tárlatot vezeti Albrecht Júlia képzőművész.

20.45–21.45		 Cosa	Polska	zenekar	koncertje:	Latinos ritmusok.                        

22.00–22.30		 Művészet	a	feleség	szemszögéből.	Tárlatvezetés, Csekovszky Edit személyes tör ténetei.

22.30–23.00		 (NE)Játssz	a	Tűzzel! A tűzvarázs-produkciót előadják a Lángoló Leguánok.

23.00–23.30		 Filmvetítés:	Csekó alkot.

23.30–24.00		 Interaktív	(NE)Játssz	a	Tűzzel!	A tűzvarázs-produkciót előadják a Lángoló Leguánok.

Vendéglátás, pálinkakóstoló, kerámiabemutató és vásár egész éjszaka.

 «
Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 16.00–23.00

1213 Budapest, Szent István út 230. (a Királyerdei Művelődési Ház épületében) • 06 1 278 2747 • 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu • www.csepelivaroskep.hu/kiralyerdei

16.00	 Sötétedésig	játékok	minden	mennyiségben,	múzeumpedagógiai	foglalkozások,	színpadi	programok	

19.30	 Tűzgyújtás,	zene,	tánc,	szalonnasütés

18.00; 20.00 Csepel	és	a	gyár	története	– állandó kiállítás; rendhagyó tárlatvezetések

 Retro Plakátkiállítás – időszaki tárlat

További	helyszínek	Csepelen:

1956-os	Csepeli	Büszkeségpont, Tamariska-domb, 1213 Bp., Fenyves úti bejárat

A bunker bejelentkezés nélkül, folyamatosan látogatható 16 és 23 óra között, minden egész órakor légiriadó-szimulációval!

Polgári	védelmi	óvóhely	és	vezetési	pont, 1214 Budapest, Tejút u. 12.

Az egész órakor induló látogatásokra előzetes bejelentkezés szükséges a művelődési ház elérhetőségein.
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 «

Csodák Palotája Campona 18.00–24.00 

1222 Budapest, Nagytétényi út 37–43. / Campona • csopacampona@csopa.hu • www.csopa.hu

18.00 Folyamatosan – Játékos feladványok kicsiknek és nagyoknak 
19.00  Rázós kísérletek – Látványos kísérletbemutató
20.00		 Hideg,	még	hidegebb,	leghidegebb	– Látványos kísérletbemutató
21.00  Buborékshow – Látványos kísérletbemutató
22.00		 Tűz	és	víz,	elemek	harca	– Látványos kísérletbemutató
23.00		 Hétköznapok	tudománya	– Látványos kísérletbemutató
23.30		 Nagy	BUMM – Látványos kültéri bemutató a Campona-parkolóban
VEDD MEG KARSZALAGODAT NÁLUNK, ÉS GYERE MÁSNAP INGYEN A CSOPÁBA! Részletek: www.csopa.hu

 «

Csodák Palotája – Playbar 18.00–24.00 

1038 Budapest, Bécsi út 38–44. II. em. • csopaplaybar@playbar.hu  • www.csopa.hu

18.00 Folyamatosan – Játékos feladványok kicsiknek és nagyoknak a 27 darab érintőképernyős asztalon
18.00 Óránként egy kiállítás megtekintése (Illúzió, Newton, Születés) 
21.00  Csopa Best – Science show
23.00  Csopa Best – Science Show
A programokra előzetes regisztráció szükséges: mak@csopa.hu címen.
VEDD MEG KARSZALAGODAT NÁLUNK, ÉS GYERE MÁSNAP INGYEN A CSOPÁBA! Részletek: www.csopa.hu

 «

Danubius Hotel Astoria 18.00–23.00

1053 Bp., Kossuth L. u. 19–21. • 06 1 889 6000 • astoria.marketing@danubiushotels.com • www.cafeastoriabudapest.hu

103	éves	a	Danubius	Hotel	Astoria	–	Időutazás	Budapest	 ikonikus	szállodájában	– A magyar tör ténelem során többször 
főszerepet játszó ikonikus Astoria épülete enteriőrjében, utánozhatatlan hangulatában a számos felújítás után is megőrizte 
egyediségét, különleges atmoszféráját. A műemlékvédelem alatt álló márványfalak most feltárják titkaikat, amikor a tör ténelmi 
épületséták kincseket érő kínai vázák, bronzszobrok és kristálycsillárok között vezetnek végig.
Az épülettör téneti séták a kamarakiállítás megtekintésével regisztrációhoz kötöttek és limitált létszámúak. A turnusok minden 
egész órában indulnak 18:00 órától, az utolsó séta 22:00 órakor indul.
Regisztrálni az astoria.marketing@danubiushotels.com e-mail-címen lehet.
Astoria	nagy	klasszikusai	büfévacsora – Kulináris időutazásra várja a Café Astoria Restaurant a Múzeumok Éjszakája látoga-
tóit. A meseszép étterem az Astoria nagy klasszikusait kínálja, és a rendkívüli büfévacsora nagy attrakciója a finom ízek mellett 
az az eszmei ér tékű, 19. században készült, kézzel festett Sévres porcelánváza lesz, amely Napóleont ábrázolja a 1806-os jénai 
csatában, és amely csak a vacsora alatt tekinthető meg. Érvényes Múzeumok Éjszakája-karszalaggal rendelkezők részére a 
belépés előzetes regisztrációval, korlátlan ételfogyasztással 3990 Ft. Az italfogyasztás à la carte tör ténik. Regisztráció nélkül a 
belépő a kivételes büfévacsorára 5990 Ft. A büfévacsora időpontjai: I. ültetés 19:00–21:00 és II. ültetés: 21:00–23:00

 «

De la Motte – Beer-palota 16.00–24.00

1014 Budapest, Dísz tér 15. • 06 1 202 1967 • delamottebeer@forsterkozpont.hu • www.forsterkozpont.hu

17.00–22.00	 A	De	La	Motte	ház	csemegéje,	a	csokoládé	– Csokoládés édességek bemutatója modern köntösben: glutén-, 
tej-, cukormentes sütemények és bonbonok: Nyerges Dóra, Sweetdelight Budapest

	 A	De	La	Motte	–	Beer-palota	öröksége:	barokk stílusjegyek modern kézműves ékszereken, Gotz-Czvikovszky 
Andrea, Baboon Ékszer

19.00; 20.00  20-20 perces kamarakoncertek zongora–hegedű és egy zongora–cselló kamaraformációban.(Fejérvári János 
csellóművész, a Magyar Állami Operaház Zenekarának tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori 
iskolájának hallgatója; Simon Dorottya zongoraművész, a budapesti Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk. és Zene-
iskola tanára)

Strucctojás-kiállítás – Porcelánfestők remekművei. Egy évtizednyi munka eredményét láthatják az érdeklődők ezen a kiállítá-
son, egészen pontosan 332 db, különböző témakörökbe sorolható, strucctojásra kézzel festett miniatúrát, melyet egyedülálló 
módon jelenítettek meg több országban élő, de elsősorban magyar porcelánfestő mesterek.

 «

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 17.00–22.00 

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet • 06 1 266 0482 • info@deak17galeria.hu • www.deak17galeria.hu 

Művész-rejtélyek	– Családi nyomkereső programunkon a Kisképzőn tanított művészeti szakok eszközeivel, műhelytitkaival és 
a növendékek tárlataival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A nyomozásra elsősorban családokat várunk, de páros és önálló 
detektívek is bátran nekivághatnak a rejtélyeknek. Egy-egy titok felgöngyölítése 30-45 percet vehet igénybe. Minden sikeres 
nyomkeresőt egy-egy Városi Titkos Füzettel jutalmazunk, amellyel Budapest utcáin folytathatja a titkok keresését.

A	nyomkeresésre	17.00-tól	21.00-ig	van	lehetőség.

A	Fészekhagyók	’17	kiállítás	17.00–22.00	között	tekinthető	meg.

 «

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 22.00–04.00

1052 Budapest, Károly krt. 20. • 06 1 268 0183 • posta@zsido.com • www.zsido.com

„Zsinagóga	a	belváros	szívében”,	Keren Or Központ, 1052 Budapest, Károly kr t. 20.
A zsinagóga bemutatása óránként; Filmes összeállítás a magyarországi zsinagógákról; „Kérdezd a rabbit” stand, ahol bármilyen 
kérdés feltehető; Tóratekercs és „Írasd le a neved a Tóra betűivel!”; Kóser ételek kóstolója. 

„Vasvári	Pál	utcai	zsinagóga –	A	rejtett	zsinagóga”, 1068 Budapest, Vasvári Pál u. 5.
A zsinagóga bemutatása óránként; Filmes összeállítás a magyarországi zsinagógákról; „Kérdezd a rabbit” stand, ahol bármilyen 
kérdés feltehető; Zsinagógai kegytárgyak bemutatása; Kóser ételek kóstolója. 

„BTM	Középkori	Zsidó	Imaház”,	Budavári Imaterem, 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 26.
A zsinagóga bemutatása óránként; „Kérdezd a rabbit” stand, ahol bármilyen kérdés feltehető. 

„Óbudai	Zsinagóga	–	A	legrégebbi	budapesti	zsinagóga”,	Budapest, III. kerület, Lajos u. 163.
A felújított zsinagóga bemutatása óránként; Filmes összeállítás a magyarországi zsinagógákról; „Kérdezd a rabbit” stand, ahol 
bármilyen kérdés feltehető; TudáShalom Kiállítás részlet: a hazai zsidóság kulturális, tudományos és egyéb eredményei; 
Kóser ételek kóstolója. 

Rabbi	a	buszon: A Múzeumok Éjszakáján az EMIH szervezésében 4 budapesti zsinagóga között egy különleges buszjárat fog 
közlekedni. A járat 22:30-kor és 23:30-kor indul. Gyülekező minden esetben a Keren Or Központban (1052 Budapest, Károly kr t. 
20.), a járat mind a négy fővárosi helyszínt érinti. Igazi különlegesség, hogy a buszon – az este egy részében – Köves Slomó, 
az EMIH vezető rabbija is jelen lesz, és autentikus idegenvezetést nyújt az érdeklődők számára. A buszjáratra a posta@zsido.
com címen lehet előzetesen regisztrálni. Útvonal: Keren Or Chábád Központ – Vasvári Pál utcai zsinagóga – Zsilip – Imaház a 
várban – Óbudai Zsinagóga – Keren Or Chábád Központ.

 «
Elektrotechnikai Gyűjtemény – MMKM 15.00–01.00

1075 Budapest, Kazinczy u. 21. •  06 70 320 9257  • info@kozlekedesimuzeum.hu • www.kozlekedesimuzeum.hu

Az Elektrotechnikai Gyűjtemény idén is látványos kísérletekkel, izgalmas előadásokkal, kreatív gyerekfoglalkozásokkal várja az 
érdeklődőket az elektromosság, a fizika, valamint a környezetvédelem témakörében. Részletes program: www.elektromuzeum.hu

 «

ELTE Bölcsészettudományi Kar 15.00–20.00

1088 Budapest Múzeum krt. 6–8. • 06 30 592 9680 • manhercz.orsolya@btk.elte.hu • www.btk.elte.hu 

15.00–20.00		 A	mi	kampuszunknak	is	van	története!
 „[…] vajon lesz-e annak valami nyoma, amit én teszek?” – tette fel a kérdést Trefort Ágoston 1882-ben. Az 

ironikusnak szánt kérdés iróniáját mi sem bizonyítja jobban, mint a róla elnevezett ker tben lévő épületek és 
intézmények. Történeti sétáink során a Trefort-kert építményeivel, lakóival és kincseivel ismerkedhetnek meg a 
látogatók. 

15.30;	17.30	 Forradalmárok,	hősök	és	rendőrök	a	Trefort-kertben	(kb. 45 perc)

16.30;	18.30	 Felfedezők,	kincsek	és	színészek	a	Trefort-kertben (kb. 45 perc)

Szabadkőműves	összeesküvés	a	Bölcsészkaron: Játéklehetőség a Mistory Game (http://www.mistorygame.com/) és a Törté-
neti Intézet közös mobilapplikációja segítségével. 

Kínai	kikapcsolódás: A Konfuciusz Intézet kínálata: kínai sakk, kalligráfia, kínaitea-kóstolási lehetőség, qian zi, vagyis kínai tollas 
labdajáték, kong zhu, vagyis kínai jojó és sárkányreptetés a Trefort-kertben.
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Nyissunk	a	múltra,	hogy	legyen	jövőnk!	A Közös Halmaz Alapítvány a XX. századi magyar tör ténelmi traumák megértését és 
átélését célzó, interaktív köztéri kiállítása.

Ugrálj és uralkodj! Nem csak gyerekeknek: óriás ugróiskola, kitüntetések, királyi fotózás.

 «

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 18.00–24.00 

1053 Budapest, Ferenciek tere 6. • 06 1 411 6738, 06 1 411 6500/3415 • titkarsag@lib.elte.hu • www.konyvtar.elte.hu 

19.00–19.30		 Kiállításmegnyitó:	„Ki	mondhatja	meg,	mi	volt	a	teremtés?”	(Rédei Magda grafikusművész munkái.) A kiállítást 
megnyitja: Cséka György / Tanácsterem

17.30–18.30		 Könyvtári	vezetés.*	Vezető: Franyó Borbála / Könyvtárépület

18.30–19.00		 Restaurátorműhely	bemutatása.*	Vezetők: Szalaváry Miklós, Franyó Borbála / Restaurátorműhely

Rövid	programok (Előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az intézmény honlapján lehet!)

19.00–20.00;	20.00–21.00;	21.00–22.00;	22.00–23.00**;	23.00–24.00	Könyvtári	séták	a kiemelt tematikához illeszkedő 
muzeális dokumentumok bemutatásával. Vezetők: Dr. Szögi László, Ecserné Kazimír Edit, Sutócki Kinga, Széles 
Ágnes / időpontonként max. 30 fő / Könyvtárépület

19.30–20.00;	20.30–21.00;	21.30–22.00;	22.30–23.00;	23.30–24.00	„Műhelymunka	a	könyvtári	kulisszák	mögött” – 
Restaurálás. Vezető: Szalaváry Miklós /időpontonként max. 10 fő / Restaurátorműhely

18.30–22.00  Kézműves-foglalkozás	gyerekeknek.	Vezetők: Balogh Ildikó, Kállai Anita / Aula és könyvtárépület

19.00–24.00		 Rédei	Magda	„Ki	mondhatja	meg,	mi	volt	a	teremtés?”	című kiállításának megtekintése az ELTE Egyetemi 
Könyvtár és Levéltárban. / Tanácsterem

*Jelnyelvi tolmácsolással.

** Angol nyelvű vezetés.

 «

ELTE Füvészkert 17.00–22.00

1083 Budapest, Illés u. 25. • 06 1 314 0535 • botanikuskert@yahoo.com • www.fuveszkert.org 

17.00–20.30		 Kézműves	gyerekfoglalkozás a Kastély mellett;	Növénysimogató	– Viktória-ház előtere

18.30		 Szakvezetés	a	gyógynövénykertben	(indulás a portától)

20.00  Szakvezetés a kertben (indulás a portától)

 «

ELTE TTK Természetrajzi Múzeum 18.00–23.00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a-c. • 06 1 381 2208 • info@muzeum.elte.hu • muzeum.elte.hu 

A program teljes idejében látogatható az Ásvány- és Kőzettár, a Biológiai és Őslénytani Kiállítás, valamint a Matekbarlang.
18.00–23.00  Interaktív tudományos játszóház kicsiknek és nagyoknak
 A játszóház a természetet és a természettudományokat hozza közelebb a látogatókhoz. Idén fókuszban az év 

ásványa, a kvarc, és az év ősmaradványa, a barlangi medve. Kirakók, játékos fejtörők, kincsek a mikroszkóp 
alatt. Kreatív sarok: Készíts saját berakásos kőképet (pietra dura) kvarcrajzolatok felhasználásával!

 Múzeumi nyomozás – Kb. 20-30 perces kódfejtő játék, melynek célja, hogy megkeressük a megzavart betörő 
által az Ásvány- és Kőzettárban elrejtett műtárgyakat.

Ismeretterjesztő	előadások
18.30		 Szente	István:	A	Kárpátok	növényevő	sárkánya	– a 2017-es év ősmaradványáról, a barlangi medvéről. Ho-

gyan élt, mit evett, és miér t halhatott ki a mai barna medvénél nagyobb állat, amellyel már őseink is találkoztak.
19.30		 Bernardo	Cesare:	Small	is	Beautiful:	Art	and	Science	under	the	microscope	/	A	parányi	gyönyörű:	Művé-

szet és Tudomány a mikroszkóp alatt – A Padovai Egyetem geológus professzora egyben elismert művész is. 
Az előadás angol nyelven hangzik el, magyar tolmácsolással.

20.30		 Sztanó	Orsolya:	Beszédes	fúrómagok – mesél a Pannon-föld mélye – A kb. 10 millió éve itt hullámzó Pannon-
tó fenekén lerakódott homoklavinák üledékéből adunk ízelítőt. 

21.30		 Harman-Tóth	Erzsébet:	A	kvarc	arcai – A 2017-es év ásványa 

 «

Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér 16.00–22.00

1067 Budapest, Eötvös u. 10. • 06-1-322-2886 • info@eotvos10.hu •  www.eotvos10.hu 

Kiállítások:	

Vágó	Magda	festőművész	kiállítása:	„Festészetem nem természetelvű, de valósággyökerű. Mindenkor szükségem van a ter-
mészet által nyújtott inspirációra. Nem a látvány leképezésére, hanem képi megfogalmazására törekszem. A festészet közlés. 
Létkérdés számomra, hogy fessek, mert összeszedetté tesz, lelkileg karbantar t, mintegy védőburkot von körém.”

A	Laza	paca	alkotóműhely	kiállítása:	Az alkotóműhely tagjainak tanév végi kiállításán válogatást láthatnak a gyerekek eddigi 
munkáiból.

Koncert	a	teraszon:

18.00		 Bajza	Hangkör	Kórus:	Kodály	nyomában	– Előadás magyar szerzők műveiből. A kórus vezetője Háray Ferenc-
né, aki 1957-ben a Bajza Utcai Általános Iskola zenei tagozatát alapította, és csaknem az összes kórustag első 
énektanára volt.

Műhelyfoglalkozások:	

16.00–22.00  SpiriTUSz workshop
 Szilágyi János grafikus- és festőművész által szervezett amatőr alkotókör, interaktív programmal. (Rögtönzött 

mobil műhelykiállítás, monotípia készítése, amit az alkotó haza is vihet; kollázs készítése; a szakkör alkotótech-
nikáinak bemutatása; modell a helyszínen: lehetőség tanulmányok készítésére)

16.00–20.00		 Laza	Paca	alkotóműhely,	ahol Boros Réka divattervező, rajztanár és Farkas Adrienn festő, rajztanár várnak rád. 
A foglalkozáson elkészítheted kavicsból, gyöngyből és drótból a szerencsét hozó gyöngyfádat. Újrahasznosított 
anyagból egyedi ékszert állíthatsz össze. 

Kiállításaink megtekintése és a programokon való részvétel ingyenes minden kedves látogatónknak.

 «

Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem 18.00–24.00

1174 Budapest, Báthory u. 31. • 06 1 256 6062 • erh@erdosreneehaz.hu • www.erdosreneehaz.hu

Igény és lehetőség szerinti időpontokban tárlatvezetések az Erdős Renée Ház kiállításaiban

Állandó	kiállítások:	Elágazások – Rákosmente helytörténeti kiállítása; Rákosmente néprajza; A Merzse-mocsár világa (dioráma); 
Erdős Renée-emlékszoba

Időszaki	kiállítás: Kotormán Norbert szobrászművész kiállítása

18.00–21.00		 Festés	a	parkban, Plakettkészítés gipszből; Óriásszappanbuborék-eregetés

19.00  Víz és élet – Ember és természet kapcsolata a múltban, Rákosmentén – illusztrált előadás, kamarakiállítás

22.00		 Performance: Fényfestés az Erdős Renée Ház homlokzatán

23.00		 Gyárfás	István	és	barátai – jazzkoncert

 «

ESSRG – Impact Hub Budapest 16.00–21.00

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. • 06 30 513 9455 • bela.gyorgyi@essrg.hu  • www.essrg.hu/hu/sparks-2/

„Laboron	Kívül:	Csináld	Magad	Tudomány”	– A tudományt a tudósok művelik, ugye? Ahhoz, hogy feltalálj valamit, feltalálónak 
kell lenned, ez természetes. Vagy mégsem? Pontosan ezekre kérdez rá a Sparks projekt keretében a Budapesten június 20-tól 
augusztus 16-ig látogatható „Laboron Kívül: Csináld Magad Tudomány” („Beyond the Lab: The DIY Science Revolution”) című 
kiállítás. A Múzeumok Éjszakáján tárlatvezetés, játékos, interaktív programok, citizen science applikációk, könyvsarok, érdekes 
műhelymunkák várják a fiatalabb látogatókat.

16.30–20.00		 TEDxConversations	tudományos	filmklub

16.30–20.00		 e-NABLE	Műhely:	Robotkéztervezés gyerekeknek

17.00–18.00		 Tudományos	Kávéház:	„Mész és megcsinálod! A DIY és a ‚maker’-ség, innováció új szemléletben”

18.30–19.30		 Tudományos	Kávéház:	„Felelősséggel a jövőért tanulni és dolgozni? Az oktatás és a tudomány a jövő generációk 
szolgálatában”
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 «

Evangélikus Országos Múzeum 16.00–01.00

1052 Budapest, Deák tér 4. • 06 20 824 3864 • eom@lutheran.hu • www.evangelikusmuzeum.hu

18.00–19.00 Mesék kicsiknek és nagyoknak (Róka Szabolcs mesél)

19.00–20.00  Tárgyak és emberek a múzeumban (Vencsok Asszonykórus Nagytarcsáról)

21.00–22.00		 „Jelenti	magát	Jézus”	–	Joób	Emese	és	barátai

23.00–01.00		 Sörbemutató	és	sörkóstoló	zenével	(Kuncz László lantművész)

 «

Eventuell Galéria 10.30–21.00

1056 Budapest, Nyáry Pál utca 7. • 06 1 318 6926 • szilvisziget@gmail.com • www.eventuell.hu

Az Eventuell Galériát iparművészek alapították és működtetik 1994 óta. A látogatók betekinthetnek egy alkotóközösség munká-
jába, megtudhatják, mit jelent az „Ilkat”, a szitanyomás, transzfernyomás a jacquard szövés.

„Ahová	a	szálak	vezetnek”	címmel Pájer Emília Ferenczy Noémi-díjas textiltervező iparművész egyedi, kézzel szövött textíliái 
láthatók.

18.30	 Élet-Mű címmel, vetítéssel egybekötött kötetlen beszélgetés alkalmával ismerhetjük meg a kiállító művész élet-
útját. Pájer Emília beszélgetőpartnere Szigeti Szilvia Ferenczy Noémi-díjas textiltervező iparművész.

 «

Fortepan 21.00–24.00

1011 Budapest, Mária tér 4. • fortepan@gmail.com • www.fortepan.hu

A 2010 óra működő Fortepan mára a legnépszerűbb archív fotós site lett. A honlapon több mint 80.000 fényképet kutathat és 
tölthet le szabad felhasználással. Az önkéntes munkára épülő archívumot ebben a kis, 14 nm-es volt virágüzletben szerkesztjük. 
A Múzeumok Éjszakájára egy fotós performanszal készülünk, amit az üzlethelyiség kirakatában lehet majd látni. Előtte, utána, 
közben a Fortepan stábjával beszélgethet képekről, fényről, árnyékról.

21.00–24.00  Kirakatban a Fortepan
 50 vetített kép a legnagyobb online fotóarchívumból a legkisebb offline fotóarchívumra.

 «

Földalatti Vasúti Múzeum 18.00–24.00

1052 Budapest, Deák tér, aluljáró • 06 1 461 6500/11271 • www.bkv.hu • muzeum@bkv.hu 

Állandó	kiállítás:	A millenniumi földalatti egykori alagútjában kialakított múzeum a kontinens első, 1896-ban átadott földalatti 
vasútjának állít emléket. A kiállított muzeális járművek mellett tárgyi emlékek, eredeti dokumentumok, tervrajzok, térképek, fotók 
és modellek kalauzolnak végig a földalatti vasút tör ténetén az építéstől napjainkig. 

Időszaki	kiállítás:	A Múzeumok Éjszakáján új időszaki kiállítással is várjuk látogatóinkat. A tárlaton egy nemzetközi „nosztalgia-
utazás” keretében számos város műszaki örökségként megőrzött, ma is közlekedő járműveivel ismertetjük meg az érdeklődőket 
fotók, filmfelvételek, modellek és egyéb közlekedési relikviák segítségével.

 «

Fővárosi Törvényszék 17.00–01.00

1055 Budapest, Markó utca 27. • 06 1 354 6796 •  www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

A Fővárosi Törvényszék épületének látogatása alkalmával az érdeklődők óránként vezetett séta keretében a törvényszék esküdt-
széki termét és könyvtárát tekinthetik meg 50 fős csoportokban. 

Az épületet 1890. augusztus 1-jén adták át. Legdíszesebb tárgyalója az esküdtszéki terem volt, amely ma is őrzi eredeti formá-
ját. A terem legfőbb dísze Feszty Árpád hat táblaképe. A könyvtár kiállítószekrényében megtekintehető az 1822-ben Werbőczy 
István neve alatt megjelent magyar törvénytár: Corpus Iuris Hungarici, ami a könyvtár legrégebbi könyve. A tárlatvezetésen való 
részvétel nincs előzetes regisztrációhoz kötve.

20.00; 23.00 Az esküdtszéki teremben az ELTE Perjátszó Körének „Ezerkilencszázötvenhat” című előadását tekinthetik meg 
az érdeklődők. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni június 23-án 12.00 óráig lehet a 
Fővárosi Törvényszék honlapján. Az előadás ideje alatt az esküdtszéki teremben szünetel a tárlatvezetés, ez idő 
alatt csak a könyvtár látogatható.

 «

Fradi Múzeum 10.00–02.00 

1091 Budapest, Üllői út 129. • 06 70 622 6628 • jozsef.vincze@fradi.hu • www.fradi.hu 

10.00–18.30  Stadiontúra a Groupama Arénában (óránként indul, igény esetén 30 percenként)

10.00–02.30		 A	Ferencvárosi	Torna	Club	története	az	alapítástól	napjainkig,	állandó	kiállítás	(tárlatvezetéssel)

10.00–02.30		 Albert	’75	időszaki	kiállítás	(tárlatvezetéssel)

10.30–02.00		 Teljes	mérkőzések	vetítése	10.30 Zöld zászlók, zöld sasok; 12.00 Ferencváros–Debrecen 2-1 (MK-döntő); 
14.00 Vác–Ferencváros 3-4 (MK-döntő, visszavágó); 16.00 Ferencváros–Újpest 3-2 (saját kamerás felvétel, 
tévé nem adta); 21.00 Ferencváros–Debrecen 3-3 (bajnokavató); 23.00 2001-es bajnokavató ünneplés; 00.30 
Ferencváros–Újpesti Dózsa 2-0

18.00–18.30		 Beszélgetés	ifj.	Dalnoki	Jenővel	a	Dalnoki	dokumentumfilm	kapcsán

18.30–21.00		 Dalnoki	Jenő	–	A	nehezebb	út	(filmvetítés)

23.00–00.15		 2001-es	bajnokavató	ünneplés	(saját	kamerás	felvétel),	a	Debrecenből	hazafelé	tartó	út	

 «

FUGA Budapesti Építészeti Központ 18.00–24.00 

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. •  06 1 266 2395 • info@fuga.org.hu • www.fuga.org.hu 

18.00	 A	kultúrAktív	 játékos	múzeumpedagógiai	 foglalkozása	a Kaesz Gyula (1897–1967) építész, bútortervező, 
grafikus munkásságát bemutató kiállításon.

19.00 KEF_Diploma_2017 – Tárlatvezetés a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Fotográfia Szak diplomakiállításán.

20.00 A Simplicissimus Kamaraegyüttes koncertje – Művészeti vezető: Németh Zsombor; H. I. F. Biber: Mensa 
sonora, seu Musica instrumentalis (1680)

21.30  Barrelhouse Breakers – Igali Csanád (zongora, ének) és vendégei. A Barrelhouse Breakers a piano blues 
műfaját képviseli. A felhozatal nagy része pörgős, táncolható zene, néha azonban elhangzik egy-egy nyugodt, 
lassú blues.

22.00 Fehérvári Zoltán kurátor tárlatvezetése a Magyar Építészeti Múzeum anyagából válogatott Kaesz című kiállításon.

22.30 Koncert a kirakatban 

 «

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény – MMKM 16.00–24.00 

1027 Budapest, Bem József u. 20. •  06 70 320 9257 • info@kozlekedesimuzeum.hu • www.kozlekedesimuzeum.hu 

Fémek	éjszakája	az	öntödében – Vas, bronz, alumínium. Mivé formálódnak, és hogyan alakítják mindennapi életünket? Meg-
mutatjuk mindezt ezen az éjszakán egy kicsit másképp!

A megújult Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény – MMKM, mely egykor Ganz Ábrahám vasöntödéje volt, 2017-ben is izgalmas 
programokkal: kreatív alkotófoglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel és különleges bemutatókkal várja az érdeklődőket 
az éjszaka során. 
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 «

Goldberger Textílipari Gyűjtemény – Óbudai Múzeum 17.00–24.00

1036 Budapest, Lajos u. 136–138. • 06 1 250 1020 • programok@obudaimuzeum.hu •  www.textilmuzeum.hu 

Állandó	kiállítás:	„A Goldberger…” – a Goldberger Textilipari Gyűjtemény állandó kiállítása

17.00–18.00		 A	Sütő	Enikő	Modelliskola	bemutatója	– Fashion Show – A Goldberger kifutóján az ország legrégebb óta működő 
divatiskolájának bemutatója során exkluzív ruhadarabok kerülnek a közönség elé. Regisztráció szükséges.*

18.00–24.00		 Egy	„éj”	Botanikával – Festőnövényes alkotóműhely – Hajgató Sára, a Botanika márka megálmodója ezúttal is 
festőnövényes kalandra hívja az érdeklődőket. Készítsen alkotóműhelyünkben bojtos kulcstar tót vagy táskadíszt 
színes, növénnyel festett fonalakból és fagyöngyökből a Goldberger Textilipari Gyűjteményben. Minden alap-
anyagot és kelléket biztosítunk az alkotáshoz, hogy saját bojtos dísszel térhessen haza a program végeztével. 
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat!

18.30; 21.15  Szubjektív tárlatvezetés „A Goldberger…” című állandó kiállításban – A kiállításban meghívott vendégeink 
vezetik a látogatókat saját, egyedi szemszögükből. Regisztráció szükséges.*

20.00–21.00		 Creme	de	la	pop	élő	zenei	koncert	– A Goldberger Textilipari Gyűjtemény teret ad a „manouche” stílusnak, amely a 
30-as évek francia szvingje. A Múzeumok Éjszakáján a Hip Hop Boyz, a Sing Sing, a Carpe Diem és még sok más 
előadó dala tündökölhet ismét régi pompájában. A művészek azt üzenik: „Mindenki kösse fel a 'susinacit', kopogjanak 
a 'tripla talpú' cipők a parketten, és hunyorogjunk a képzeletbeli diszkógömbbe! Éljenek a 90-es évek! Vive le Swing!”

22.30  Tematikus tárlatvezetés – Főszerepben a textilgyáros zseni, Goldberger Leó – A tárlatvezetés bemutatja a Gold-
berger-textilgyárat, amelynek egyik néhai épülete ad otthont a látványos gyűjteménynek. Az igazi elismerést és 
világsikert a két világháború közötti időszak hozta meg a gyár számára. Ezen az estén tárlatvezetésünk kiemelt 
helyszíne kiállításunk negyedik egysége, amelyben végigkísérhető, hogy a vertikális vállalattá fejlődött üzemben 
készített textíliák miként hódították meg a világot, a folyamatos újításokkal előállított egyedi anyagok mekkora 
nemzetközi elismerést vívtak ki a „Goldbergernek”, köszönhetően Goldberger Leónak. Regisztráció szükséges.*

A programok minden látogató számára kizárólag érvényes Múzeumok Éjszakája-karszalaggal vehetők igénybe, amely intézmé-
nyeinkben megvásárolható.

*Regisztrálni a programok@obudaimuzeum.hu e-mail-címen lehet 2017. 06. 10–23. között. 

 «

Hadtörténeti Intézet és Múzeum 18.00–01.00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4. • 06 1 325 1618 • muzeumpedagogia@mail.militaria.hu • militaria.hu 

Az idei Múzeumok Éjszakáján megnyitja kapuit a hazánkban egyedülálló Fegyvertör téneti Látványraktár, amely tíz évszázad 
legjellemzőbb magyar fegyverein és fegyveresein keresztül kalauzolja végig a látogatókat a honfoglalóktól kezdve egészen 
korunk honvédjéig. Az estén hagyományőrző bemutatókkal, fémkatonaöntéssel, játékkatona-festéssel, valamint kézműves- és 
könyvvásárral várunk minden kedves érdeklődőt.

 «

Hagyományok Háza–Magyar Népi Iparművészeti Múzeum 14.00–24.00

1011 Budapest, Fő utca 6. • 06 30 615 4134 • info@hegytortenet.hu • www.hegytortenet.hu

Megtekinthető	kiállításaink

Alsó	szint:	Reformáció 500 – A reformáció tör ténelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben

Felső	szint:	Mezőtúrtól a reneszánszig, Kósa Klára keramikusművész kiállítása

14.00–16.00  Iván-napi szerelmi ajándékok készítése – kézműves foglalkozás Ament Éva bútorfestővel

15.30–17.00		 Hagyomány	és	kreativitás	–	divatbemutatók	–	MÁNE	–	beszélgetés Szűcs Edit jelmeztervezővel és Petrovics 
Nikolett népi vászonszövővel. Moderátor: Farkas Réka

17.00–18.00		 Könyvbemutató: A habánok kerámiaművészete – Pölös Andrea beszélget Vörösváry Ferenc sorozatszerkesztővel

16.00–16.30		 Pillants	be	a	kulisszák	mögé!	– Raktárbejárás – vezetett túra a múzeum raktárában

18.00–19.00		 „Vándorjelek	–	így	csináltuk	mi...”	Beszélgetés a táncházmozgalomról, „Énekeljünk együtt a 70 éves Sebő Ferenccel” 

19.00–20.00		 „In	memoriam	Kodály	Zoltán”	– Iván-napi szokások a Kárpát-medencében – Vetített képes előadás sok mu-
zsikával, közös énekléssel. Tiszta Forrás Zenekar (Juhász Katalin, Havasréti Pál)

20.30–21.30		 „Szombaton	Moldvában	mindig	kisüt	a	nap…”	– a Somos Zenekar beszélgetős moldvai koncertje

21.30–23.30	 Színházi	 zenéről	 egy	 kicsit	másként	 – beszélgetés Benkő Róbert nagybőgőssel és a magyar jazz legjobb 
lemezei Bálint Ferivel 

 «

Holokauszt Emlékközpont 18.00–02.00

1094 Budapest, Páva utca 39. • 06 1 455 3320 • info@hdke.hu • www.hdke.hu 

A Holokauszt Emlékközpont idei programja a hangsúlyt a békés együttélésre, az elfogadásra szeretné helyezni, ezen belül is a 
magyar zsidóság sokszínűségére, vallására, a magyarországi cigányság kultúrájára, hagyományaira, szokásaira.

18.00	 Gyermekprogramok,	 játszóház	és	 koncert	– Játékos, interaktív programok gyerekek számára a Bálint Ház 
szervezésében. Élő szereplős társasjátékokkal, kvízjátékokkal, szerencsekerékkel és kóser halfogóval.

19.00 Civil oázis – Változatos programokon keresztül mutatkoznak be a cigányság és a zsidóság sokszínűségét 
képviselő civil szervezetek.

19.00		 Érzékenyítő	stand-up	Sulyok	Péterrel	(Dumaszínház)

20.00 Roma Gasztro – A hagyományos roma konyhakultúra bemutatása

20.00–21.30 Az	1945	c.	film	vetítése, beszélgetés Török Ferenc rendezővel és Gelencsér Gábor filmesztétával

21.30 Zsidó Gasztro – A zsidó háztar tással és gasztronómiával ismerkedünk.
 Közben zene és Hóra táncház – Ismerkedj meg a zsidóság zenéjével és táncaival!

20.00,	22.00,	23.00,	24.00	Rendhagyó	tárgybemutatók	

20.30,	21.30,	22.30,	23.30	Rendhagyó	tárlatvezetések

21.00–22.00  Mincha és Havdala – Délutáni ima a Páva utcai zsinagógában, és közös tanulás, „Szombatbúcsúztatás fonott 
gyertyával” – betekintés a zsidó vallásba.

22.30  Kérdezd a rabbit! Az elmúlt évszázadok során számos tévhit, előítélet, legenda született a zsidósággal, zsidó 
vallással kapcsolatban. A tévhitek eloszlatásáról, hagyományokról, vallási kérdésekről ad tájékoztatást Radvánszki 
Péter, a Páva utcai zsinagóga rabbija és a közösség tagjai.

24.00		 Koncert	és	táncház	a	Parno	Graszt	zenekarral

Programokkal kapcsolatos további információ: www.hdke.hu, illetve a Holokauszt Emlékközpont Facebook-oldalán.

 «

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 18.00–23.00

1062 Budapest, Andrássy út 103. • 06 1 4697762 • hoppmuseum@hoppmuseum.hu • www.hoppmuseum.hu

A Nágák, elefántok, madarak – Viseletek Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből című kiállításhoz kapcsolódóan a Múzeumok 
Éjszakáján délkelet-ázsiai hangulatot teremtünk a Hopp Múzeum kertjében.

SZÍNPADI	PROGRAMOK

18.00		 Mitől	különleges	a	thai	fagylalt? – A Thai Fagylalt Kft. bemutatója
 Különleges gasztronómiai és vizuális élményben lehet része annak, aki megkóstolja az ínycsiklandó jeges tekercseket. 

18.10  Színes Kódok| Kardos Tatjána, a kiállítás kurátora – aki éveket töltött Laoszban – mesél a délkelet-ázsiai régió 
meghatározó művészi kifejezésformájáról, a textilművességről, a viseletekről, a mintakincsről, a hagyományokról.

18.30–20.00	 Vietnami	kulturális	előadás – A Magyarországon élő vietnami közösség tagjainak hagyományápoló előadásain 
keresztül betekintést nyerhetünk az autentikus vietnami kultúrába. (Ả Đào – ősi vietnami népdal bemutatója; 
Vietnami tradicionális viseletek – divatbemutató; Tradicionális vietnami hangszerek megszólaltatása; Bambusz-
tánc; Vietnami néptánc; Hello Vietnam – ének Nha Le előadásában)

20.00		 Zöld	Tárá	Tánc	– Buddhista mantra táncban. Tantrikus buddhista tánc Gabriella Garima előadásában. 

20.30		 A	Capo	di	 Tutti	 i	Capi	 kamarakórus	előadása	– Délkelet-Ázsia szárazföldi régiójának tradicionális dalai és 
világzenei csemegék.

21.00		 Rámanátakam,	A	hős	Ráma	herceg	története	– Indiai táncdrámajáték a Tarangam Táncműhely előadásában.

21.25		 A	Capo	di	Tutti	i	Capi	kamarakórus	előadása	

22.00		 Pop	Aye – thaiföldi–szingapúri dráma, színes, magyar felirattal, 102 perc, 2017 

KERTI	PROGRAMOK

18.00–21.00		 Pompon	alkalom	–	Kézműves	foglalkozás. A kiállítás tárgyainak inspirációjára mindenki elkészítheti saját tex-
tilerszényét, melyet pomponokkal, textilfestéssel varázsolhat egyedivé.

18.00–23.00		 Gerillakötő	akció	a Múzeum kertjében | Segíts felöltöztetni egy fát!

18.00–23.00  Vietnami étterem

A műsorváltozás jogát fenntar tjuk.
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 «

Iparművészeti Múzeum 18.00–02.00 

1091 Budapest, Üllői út 33–37. • 06 1 456 5107 • info@imm.hu • www.imm.hu 

18.00–21.00 Kurátori tárlatvezetések a kiállításokban 
18.00  Színekre hangolva – válogatás a múzeum saját gyűjteményéből – Novák Piroska 
19.00  Breuer újra itthon (Sebestyén Ágnes Anna)
19.00		 Gyűjtők	és	kincsek	– a múzeum gyarapodásának lenyűgöző tör ténete – dr. Horváth Hilda 
20.00  Breuer újra itthon – Ritoók Pál 
Divatbemutató:	a Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium vizsgaanyagából
Múzeumpedagógiai	programok:	családi programok, játékos századfordulós piknik a Színekre hangolva c. kiállításban 
Alkotóműhely:	különleges szecessziós lámpás készítése, egyedi üzenettel egy képzeletbeli társaságnak
18.00–02.00	 A	múzeum	múltja	és	 jövője:	 fényképes kiállítás a múzeum építéséről és 121 éves tör ténetéből, valamint a 

rekonstrukciós tervek bemutatása, filmvetítéssel
	 Modern	design: fiatal művészek workshopjai és bemutatói 
	 Fotósarok:	1800-as évek vége enteriőrben
 Legyél te a kurátor! Interaktív kirakós játékban rendezheted be saját kiállításodat a múzeum műtárgyaiból
	 Századfordulós	kávéház
Bónusz:	az első 200 látogatót a múzeum aulájában ingyenesen lefényképezzük.
A múzeumban karszalagot vásárlók között 50 db Épületséta-jegy kerül kisorsolásra.

 «

József Attila Emlékhely 15.00–24.00

1095 Budapest, Gát utca 3.  • 06 1 216 6127 • losonczy.attila@fmkportal.hu • www.jaemlekhely.hu 

15.00  Régi	idők	gyerekjátékai	– egész nap 
15.30 Csoszogi,	az	öreg	suszter	(színházi előadás Gencsev Gábor rendezésében)
16.00	 József	Attila	Ferencvárosban	–	helytör téneti séta. Indulás a Ferenc térről
17.00  Improvizációs drámajáték – Közreműködik: Lázár Balázs és Szabó-Gyenes Szilvia
18.00 Rendhagyó tárlatvezetés H. Bagó Ilonával    
19.00  Kaláka-koncert
20.30  Arany-balladák – zenés irodalmi est. Közreműködik: Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek.
21.30  „Tiéd	a	színpad!”	–	közreműködnek a József Attila Vers-dal Fesztivál kiváló dalosai 
23.00 Slam poetry – Közreműködik: Horváth Kristóf (Színész Bob) és Pion István
24.00 „Tiéd	a	színpad!”	– Amatőr slammerek bemutatkozása

 «

Kassák Múzeum 17.45–23.00

1033 Budapest, Fő tér 1. • 06 1 368 7021 • kassakmuzeum@pim.hu • www.kassakmuzeum.hu 

17.45–18.30		 Bevett	hardver,	avantgárd	szoftver:	Kassák	Lajos	folyóiratai	1915	és	1927	között
 A Kassák Lajos avantgárd lapjaira épülő kiállításban azokat a lapszerkesztői fogásokat ismerhetjük meg, ame-

lyekkel Kassák új, avantgárd szoftver t telepített a huszadik század elejére már bevettnek mondható művészeti 
folyóirat hardverére. A tárlatvezetést Dobó Gábor irodalomtörténész tar tja a Kassák! című állandó kiállításon.

18.30–19.30  A Soharóza mint szavalókórus
 A Soharóza társulat előadása a kilencven évvel ezelőtti, Palasovszky Ödön nevéhez fűződő Új Föld-estekből kiin-

dulva idézi meg a korszak avantgárd színházi és zenei produkcióit, kreatív és friss kapcsolatot teremtve dramatikus 
szövegek, zene és mozgás között. Akkor élte fénykorát a munkásmozgalmi eszmék hirdetésére hivatott és azóta 
holt műfajjá lett szavalókórus – most ezzel a ma már furcsának ható médiummal is találkozhatunk a Soharóza 
sajátos felfogásában. Közreműködők: szavalókórus: Soharóza, kórusvezető: Halas Dóra, cselló: Zétényi Tamás

19.45–20.30		 Tárlatvezetés	a	Különutak.	Karl-Heinz	Adler	és	a	magyar	absztrakció	című	kiállításon
 Karl-Heinz Adler a német absztrakt művészet jelentős alakja. Nagy ívű életművét a Kassák Múzeum és a Kiscelli Múze-

um a magyar képző-, illetve építőművészettel összefüggésben mutatja be. A Kassák Múzeumban kiállított anyag Adler 
absztrakt képzőművészeti tevékenységét foglalja össze az 1950-es évektől napjainkig, rávilágítva azokra a párhuza-
mokra – vagy épp különbségekre –, amelyek a német és magyar politikai és művészeti szcénában az absztrakcióhoz 
való viszonyt jellemezték. A tárlatvezetést Sasvári Edit és Juhász Anna, a kiállítás kurátorai tartják.

20.30–21.00		 Két	tárlatvezetés	közt	fröccsel	és	zsíros	kenyérrel	várjuk	a	látogatókat!
21.00–21.45  Kassák! – Ismerd meg a múzeumot!
 A Kassák Múzeum néhány évvel ezelőtt tereiben és koncepciójában is megújult. Új arculatával 2012-ben a világ 

legjelentősebb dizájndíjai közül kettőt is elnyert (red dot: communication design és Good Design). Az állandó 
kiállításban Kassák Lajos életét nagy hatású folyóiratai mentén ismerheti meg a közönség. A múzeum időszaki 
kiállításai az avantgárd és a modernizmus művészetét tör téneti, kulturális, társadalmi kontextusba helyezve 
mutatják be. A tárlatvezetést Csatlós Judit, a Kassák Múzeum muzeológusa tar tja.

22.00–23.00  Az egyetlen hajléktalan – operarészletek és beszélgetés
 Hajléktalanokról, az ő műveik felhasználásával ír t operát Col Legno. A darab alapötletét Csábi István, Örkény-dí-

jas otthontalan író novellája adta. A Fedél Nélkül utcalap hajléktalan művészeinek versei egészítették ki az opera 
librettóját. A Kassák Múzeumban Selmeczi Tibor, az opera egyik védnökének vezetésével vehetnek részt az ér-
deklődők egy interaktív beszélgetésen egy otthontalan művész, egy a hajléktalan-ellátásban dolgozó szakember 
és a hajléktalanopera ötletgazda-zeneszerzőjének közreműködésével. Zongorakísérettel hangzanak el részletek 
Az egyetlen hajléktalan című operából.

 «

Kegyeleti Múzeum – Fiumei Úti Sírkert 16.00–23.00

1086 Budapest, Fiumei út 16–18. • 06 70 642 5090, 06 1 896 3792 • muzeum@nori.gov.hu • www.nori.gov.hu

16.00  Az Apponyi-hintó ünnepélyes átadása
Tematikus séták
16.00  Szecessziós síremlékek
16.00		 Művészparcella	anekdotákkal
17.00		 A	kommunizmus	emlékezete	és	a	Munkásmozgalmi	Pantheon
17.00  Mauzóleumok (Köztük: Kossuth-, Deák-, Batthyány-mauzóleumok)
18.00		 NÖRI	Klub	–	Halandó	emlékezet?
 A Nemzeti Örökség Intézetének kulturális-ismeretterjesztő programsorozata a Múzeumok Éjszakáján debütál.
 Első meghívott vendégünk Dragomán György író, aki Major Kamill kiállításához kapcsolódóan az emlékezés termé-

szetéről és élettartamáról elmélkedik. Témánk a művészetek, köztük a vizuális művészetek és az irodalom szerepe az 
emlékezetben. Kell-e maradandót alkotnunk ahhoz, hogy emlékezzenek ránk, vagy ez alanyi jogon jár mindenkinek? 
Egyáltalán fontos-e az emlékezés? Ilyen kérdésekről beszélgetünk az enyészet közben rajtakapott sírkövek apropóján.

19.30		 Kiállításmegnyitó	–	MARAD	–	HATÁS	–	Major	Kamill	festő,	grafikus	kiállítása
 A képek a halandó és az örökkévaló emlékezet művészi lenyomatai. Major Kamill az 1970-es években emigrált 

Franciaországba. A párizsi Père-Lachaise temetőben kezdte el fotózni azokat a sírköveket, amelyeken az elhuny-
tak medalionba zárt portréi voltak láthatók. Évtizedek múltán visszatér t az eredeti helyszínekre, hogy az addigra 
elhalványult sírportrékkal dokumentálja a múló időt, amely nemcsak az élőkön, de a holtak kertjének kőbe zárt 
emlékein is nyomot hagy. A megnyitón fellép a Magyar Harsona Együttes. 

 21.00		 Fény-	és	hangjáték	–	Virtuózok-koncert	fényfestéssel
 A sírker t egyik legszebb építészeti emlékénél adnak koncertet a Vir tuózok ifjú sztárjai. A zenei élményt a kü-

lönleges fényfestési technikával megvilágított, szecessziós stílusú Árkádsorok földöntúli látványa teszi még 
maradandóbbá. A színes képekkel fényfestett mauzóleumokban és Árkádsorokban 23 óráig lehet gyönyörködni.

A várható nagy érdeklődés miatt, kérjük, jelezze részvételi szándékát az emlekhely@nori.gov.hu címen!

 «

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 18.00–24.00

1165 Budapest, Veres Péter út 157. • 06 1 630 1962 • emlekezetkozpont@bp16.hu

Tóth	Ilonka	Emlékház,	1162	Budapest,	Állás	utca	57.
A szülőházban bepillantást nyerhetünk Tóth Ilona szigorló orvostanhallgató családjának hétköznapjaiba. A Múzeumok Éjszaká-
ján fáklyás séta keretében látogatható az emlékház. Az éjszaka csendjében ismerhetjük meg Tóth Ilonka mártíromságának tör-
ténetét, és ismereteket szerezhetünk az 1956-os forradalomról. A föld alá süllyesztett oktatóközpontban és rendezvényteremben 
állandó kiállítással várjuk az érdeklődőket.
Cinkotai	Tájház,	1164	Budapest,	Batthyány	Ilona	u.	16.
Budapest kuriózuma a Cinkotai Tájház. A XVI. kerületben és mégis falun! A XVII-XVIII. század fordulóján a tótok által újra 
benépesített Cinkota máig őrzi a népi élet hagyományait, szokásait. A Cinkotati Tájház népművészeti gyűjteményét helyi csalá-
dok örökségeiből és adományaiból állítottuk össze. Nagy szeretettel és felelősséggel őrizzük és mutatjuk be látogatóinknak. A 
program keretében éjszakai sütés-főzés kemencében, finom falatok, ahogy Cinkotán szeretik; tájházlátogatás idegenvezetéssel.
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 «

KiscelIi Múzeum 16.00–24.00

1037 Budapest, Kiscelli utca 108. • 06 1 388 8560 • kapcsolat@kiscellimuzeum.hu • www.kiscellimuzeum.hu

KONCERTEK
16.00–24.00 Cyborg Templar
19.00  Grabanc
21.30	 Karpov	Not	Kasparov	(RO) némafilm zenei aláfestéssel
BÜFÉ:		 Gólya Közösségi Ház és Szövetkezeti Presszó
SÉTÁK 
16.00;	18.00		 Mágnások	lakberendezője – Tárlatvezetés a bútorraktárban
16.00; 18.00; 22.30 A kastély titkai – Zseblámpás kriptatúra és épületséta
17.00;	20.30	 KÜLÖNUTAK	– Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció – Kurátori tárlatvezetés az időszaki kiállításon
17.00; 20.00 Monks and Magnates – History of the building of the Kiscell Museum
20.00		 KÉPLET	– Budapesti streetfotó kezdetektől napjainkig – Tárlatvezetés az időszaki fotókiállításon
20.00; 23.00 Szobrok a szabadban – Vezetett séta a kastélykertben
GYEREKPROGRAMOK	
16.00		 KÜLÖNUTAK	– Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció – „Formabontó” gyerekprogram az időszaki kiállításon
18.00 Állatok a múzeumban – Interaktív tárlatvezetés gyerekeknek az állandó kiállításon
16.00–19.00 Játszósarok játékmesterekkel 
A Kiscelli Múzeumban vásárolt karszalagok mellé ajándék limonádét és az első száz vásárlónknak egy szabadon választott 
múzeumi katalógust adunk.

 «

Kresz Géza Mentőmúzeum 18.00–01.00

1055 Budapest, Markó u. 22. • 06 1 350 3737/511, 512 • mentomuzeum@mentok.hu • www.mentomuzeum.hu 

Kiállításainkon megtekinthetők a Magyarországon használatos egykori és mai mentőeszközök és a különféle mentési eljárások. 
Betekintést nyújtunk a korabeli borbélysebészek gyakorlatába, a polgári és katonai mentés indulásába, valamint a nemzetközi hírű 
Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület színes életébe. A régmúlt mellett kibontakozik a mai mentők, a modern mentőszolgálat világa. 
• Újraéled a látogatók előtt a Pincekórház egykori világa!
• Filmvetítéssel egybekötött visszatekintés, gondolatok, képek a múltból.
• Mentőmotorok és gyermek-mentőorvosi kocsi az éjszakában.
„Mentőpalota-garázs”	kiállítótér:
• „Menteni a menthetőt. Hogyan segítsünk a bajbajutottakon?” – Bemutató a Magyar Imitációs Társaság segítségével.
• „Apró mentőautók világa” – régi és modern mentőautó-modellek és nagy társaik várják az érdeklődőket.
• „Te is tudsz segíteni!” – szituatív gyermekfoglalkozás, avagy az Ön gyermeke is tud segíteni, ha baj van!

Előadások	a	Mentőpalota	Dísztermében:
20.00 Betegellátás egykoron és napjainkban – A mentőorvosi-mentőtiszti munka
22.00 A magyarországi baleseti imitáció kialakulása és gyakorlata napjainkban
24.00 Érdekességek és ritkaságok a múltból

Mentő oldtimerek a Veteránbázison – a Központi Irányító Csoport látogatóközpont megtekintése. 420 m2-es kiállításunkon, a Ve-
teránbázison a Mentőszolgálatnál rendszeresített egykori gépjárműveink tekinthetők meg az 1950-es évektől napjainkig. A kiállítás 
helyszíne: 1135 Budapest, Mohács u. 22. Megközelíthetősége: a Róbert Károly körúttal párhuzamos Mohács utcai bejárat felől.

 «

Labirintus 18.00–23.55

1014 Budapest, Úri u. 9. • 06 1 212 0207 • www.labirintus.eu 

A néhai várbörtön az ősi sziklamennyezet alatt a budai Vár sötét titkát rejti. Elég bátornak érzi magát egy szellemvadászatra a 
Labirintusban? Eredjen holt lelkek, vámpírok nyomába, fedezze fel a Fekete gróf tanyáját a budai Vár gyomrában rejtőző barlang-
rendszerben. Legendák és a valóság találkozása egy éjszakára, ahol segítőink elmesélik, mitől féltek az emberek az évszázadok 
alatt, ki volt a Labirintus leghíresebb lakója, s egyben mi köze Mátyás királynak Drakulához. 
Egyszer az évben, a Múzeumok Éjszakáján bukkan fel Drakula a Labirintusban, aki borzongató kirándulássá varázsolja a sétát 
a budai Vár gyomrában.
A bolyongást a tudatalattinkra ható, autentikus zene zárja. Hazamenőben szelleműző fűszer ajándékba!

 «

Liszt Ferenc Emlékmúzeum 15.30–23.30   

1064 Budapest, Vörösmarty utca 35. • 06 1 342 7320 • info@lisztmuseum.hu • www.lisztmuseum.hu 

A programok előtt Verdi-fanfárok szólalnak meg a múzeum erkélyén.

16.00		 A	Zeneakadémia	Kivételes	Tehetségek	Képzőjének	növendékei
 • Csajkovszkij:  Hegedűverseny III. tétel – Gaál Eszter (hegedű), tanára: Kertész István
 • Sarasate: Bevezetés és Tarantella – Kovács Alicia (hegedű), tanára: Járdányi Zsófia 
 • Liszt: La Campanella – Magyar Valentin (zongora), tanára: Eckhardt Gábor 
 • Liszt: 1. Mefisztó-keringő – Vajda Marcell (zongora), tanárai: Dráfi Kálmán, Hargitay Imre, Gulyás István
 • Chopin: cisz-moll Nocturne, Weber: Adagio és Rondo – Dolfin Benedek (cselló), tanára: Mező László
 • Giulio Regondi: Rêverie (Nocturne) – Szalai Lotti (gitár), tanára: Eötvös József

17.15 Tárlatvezetés a múzeumban hangszerbemutatóval

18.00		 Kamarakoncert	–	Banda	Ádám	–	hegedű,	Prunyi	Ilona	–	zongora	
 (Tartini: g-moll szonáta B.g10 „Didone abbandonata”; Hubay: Larghetto; Bartók: Gyermekeknek; Corelli: d-moll 

szonáta, op. 5 No.12 „La Folia”; Bartók: Magyar népdalok)

19.30  Koncert – Fülei Balázs – zongora
 (Chopin: 4 mazurka, op. 17; Mendelssohn–Bartholdy: 4 dal szöveg nélkül; Schubert: 4 impromptu, D 899)

20.30 Tárlatvezetés a múzeumban – az új időszaki kiállítás bemutatása

21.15  Kamarakoncert – Váradi László – zongora, Tóth Máté – klarinét
 (Brahms: f-moll klarinétszonáta; Mozart: c-moll fantázia; Brahms: Esz-dúr klarinétszonáta)

22.30  Kvízizene – zenehallgatós gondolkodás kicsiknek és nagyoknak, Mona Dániel zenetörténész vezetésével.   
A vetélkedőn feltett kérdésekre legjobb választ adók koncertjegyet nyerhetnek.

 «

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 16.00–01.00

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. • 06 1 555 3444, 06 1 555 3454 • info@ludwigmuseum.hu • www.ludwigmuseum.hu

KIÁLLÍTÁSOK:

Párhuzamos	Avantgárd	–	Pécsi	Műhely	1968–1980

El	nem	kötelezett	művészet	–	Marinko	Sudac	gyűjteménye

Westkunst	–	Ostkunst.	Új	állandó	kiállítás	a	Ludwig	Múzeum	gyűjteményéből	

EXKLUZÍV	PROGRAMOK:

17.00–19.00	 Jelenkor-est	a	Pécsi	Műhely	kiállításában

 Kerekasztal-beszélgetés a Pécsi Műhelyről és tágabb kulturális környezetéről a pécsi Jelenkor folyóirat tagjainak 
közreműködésével. 

 Résztvevők: Havasréti József kritikus, irodalomtörténész, kommunikációkutató és Parti Nagy Lajos költő, író, 
a Jelenkor egykori szerkesztője; a beszélgetés moderátorai Várkonyi György művészettör ténész, a Jelenkor 
képzőművészeti rovatának szerkesztője és Ágoston Zoltán kritikus, a folyóirat főszerkesztője; valamint a kiállítás 
kurátorai, Készman József és Doboviczki Attila.

 Irodalmi felolvasás – Pécshez kötődő írásaikból felolvasnak: Kiss Tibor Noé író, Parti Nagy Lajos költő, író, 
valamint Tóth Krisztina költő, író.

19.00–20.00 Fábry Sándor író, humorista, műsorvezető, dramaturg tar t szubjektív tárlatvezetést a Párhuzamos Avantgárd – 
Pécsi Műhely 1968–1980 című kiállításon. 

20.30–22.00	 David	Lynch:	Az	én	művészetem	(David	Lynch:	The	Art	Life)	– exkluzív filmvetítés és beszélgetés Réz András 
filmesztétával az előadóteremben.

 A David Lynch: Az én művészetem című filmben maga a kultikus rendező kalauzolja el a nézőt élete meghatá-
rozó éveinek színtereire. A filmet nagy sikerrel vetítette az idei Titanic Nemzetközi Filmfesztivál. A filmet csak itt 
és csak most láthatja a nagyközönség (angol nyelven, magyar felirattal).

EGÉSZ	ESTÉS	PROGRAMOK:

17.00–23.00	 Mi	a	fókusz?	Akciózz	a	térben!	– Játék az El nem kötelezett művészet – Marinko Sudac gyűjteménye című 
kiállításban (Az akció fényképének megosztásával éves belépőt nyerhet a Ludwig Múzeumba. A játék és a 
posztolás szabályai a feladatlapon olvashatók.)
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17.00–23.00	 Éjszaka	Andy	Warhol	nyomában	–	Szitaműhely	a	2.	emeleti	gyerekfoglalkoztatóban
 Az érdeklődők Pincehelyi Sándor képzőművész által összeállított motívumokat szabadon felhasználva szitázhat-

nak egy képet egy táskára, amit aztán magunkkal is vihetnek.

17.00–18.30		 Gyermek	szitaműhely (10–14 éves korig) 

19.00–23.00		 Felnőtt	szitaműhely	(óránként kezdődő foglalkozások)  

SZABADTÉRI	PROGRAMOK:

14.00-16.00	 Tour	de	l’Art	–	Fedezzük	fel	együtt	a	város	kortárs	alkotásait	kerékpárral!
 Regisztráció: salgo.viktoria@ludwigmuseum.hu; Találkozópont: MÜPA-bringatároló. 

18.00–01.00  Bem aka Matild DJ-szett a Ludwig Múzeum teraszán 
 Bem Tábornok igazi, vinylből kevert muzeális egzotikával készül, az élvezhető fogyaszthatóság és a kacsintós 

humor keretein belül. 

18.00–01.00 Legyél benne a tévében! 
 A Ludwig Múzeum teraszán felépített „tévéinstallációval” Halász Károly legendás fotóakciói elevenednek meg. 
	 Az	első	száz	látogató,	aki	a	Ludwig	Múzeumban	vásárolja	meg	karszalagját,	ajándék	polaroid	fényképet	

kap,	amely	a	tévébe	bújást	örökíti	meg.

22.00–01.00	 Árnyékképek	–	fényfestés
 A Pécsi Műhely kiállításához kapcsolódó árnyékvetítés a múzeum homlokzatán Ficzek Ferenc műveinek inspirációjára.
 Művészeti kivitelezés: ifj. Ficzek Ferenc és Hizsnyik Dénes fényművész; technika: Pallagi Mihály, a Nemzeti 

Színház fővilágosítója.

 «

MagNet Közösségi Ház 16.00–24.00

1062 Budapest, Andrássy út 98. • 06 20 583 4819 • info@magnethaz.hu • www.magnethaz.hu

16.00–24.00		 „Gyökerek	és	szárnyak	– a múlt értékei és a jövő lehetőségei”: interaktív programok 12 teremben – Koncertek, 
előadások, csoportbemutatók, beszélgetések, tánc, örömzene, kézműves vásár és japán dobolás az előkertben.

Vedd meg nálunk a belépődet a Múzeumok Éjszakájára! Minden nálunk vásárolt felnőtt karszalag mellé könyvet választhatsz, 
ráadásul az első 150 elővételes jegyvásárlónk a helyszínen átvett karszalag mellé MagNet bankos kulacstar tót kap ajándékba!

ELŐADÁSOK

16.00–17.00		 Paizs	Miklós	és	Bakács	Settenkedő	Tibor	Rés	a	Paizson	c. előadása a belső udvarban

17.30–18.30		 Új	terem	ég	alatt,	ég	felettiből	merítkezve…	– Sebestyén Zoltán

18.45–19.45		 Időtlen	igazság	– Vajay Kitti

20.00–21.00  Szárnyak nélkül repülni – A gyerekkori sérülések hatása a párkapcsolatra – Jánosi Valéria

KONCERTEK

18.30–19.30  Ez az a dal – C,est une chanson – Orbán Borbála koncertje

20.00–21.00  Violon d,Agnes koncert 

GYEREKPROGRAMOK

16.00–22.00	 Interaktív	mesék,	kreatív	foglalkozások	és	szabad	játék

Interaktív programok – táncok, alkotások, meditációk, önismereti csoportok

16.00–19.00  Midi-Siddhi zenekar – Utcazene az előkertben

16.00–18.00		 Családi	és	egyéni	értékeink	feltérképezése	fúziós	családállítással	– Pállya Moria

16.00–18.00		 Szülő-gyerek	bemutatócsoport	– Jeney Ágnes, Somogyi Eszter

16.00–18.00		 A	rozmaringszál,	illatos	meseterápia – Gyógyító illatok a magyar és az európai hagyományban – Emese de Nardini

16.00–22.00		 Kézműves	alkotóműhelyek	és	vásár

18.30–19.30		 KacagÓra	–	Nevető	jóga	a	boldogságod	megőrzéséért – Kolozsvári Mariann

18.30–20.30  Bodywork- és pszichodrámaworkshop-bemutató – Garda Ildikó

18.30–20.30  RituálTánc – Gyökerek és szárnyak – Berkes Judit

19.30–20.30  Japán dobolás és workshop a TAIKO Hungary csapatával az előkertben 

21.00–22.30		 Legyen	az,	ami	van!	playback-színház	– Mesél az erdő – Mit üzennek gyökereink, és hova repítenek szárnyaink?

21.00–23.00 Itt és most – a múltban, jelenben, jövőben egy helyen – integrál önismereti workshop – Kemény Péter

21.30–24.00		 EgyüttLét	Örömparty	a belső udvarban

 «

Magyar Csillagászati Egyesület – Polaris Csillagvizsgáló 18.00–24.00

1037 Budapest, Laborc u. 2/c • 06 70 548 9124 • polaris@mcse.hu • polaris.mcse.hu

Az intézmény programját keresse a www.muzej.hu weboldalon.

 «

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház 12.00–23.00 

1065 Budapest, Nagymező u. 20. • 06 1 473 2666 • maimano@maimano.hu • www.maimano.hu

KIÁLLÍTÁSOK

Mai Manó Galéria és Könyvesbolt – Mohai Balázs, a 2016-os Hemző-díj nyertesének kiállítása

Mai Manó Ház – Elliott Erwitt Magyarországon

Válogatás	a	Fortepan	budapesti	sztereófotóiból
Régebben a sztereoszkóp, ma a digitális technika és egy speciális kék-piros papír szemüveg segítségével a sztereófotókat 
három dimenzióban lehet látni. A Fortepan sztereófotói közül olyan képeket válogattunk, amelyeken a térhatás által épületek, 
műemlékek, események, utcai jelenetek elevenednek meg a monarchia-korabeli főváros mindennapjaiból.

Könyvritkaság-kiállítás	a	Pécsi	József	Fotográfiai	Szakkönyvtár	gyűjteményéből	a	Napfényműteremben	–	Kiállítás	a	Pécsi	
József	Fotográfiai	Szakkönyvtár	zárt	anyagából
A különösen ér tékes könyveket zár t anyagként vételezzük be. A zár t anyagban szereplő kötetek az állomány azon különleges 
ér tékű darabjai – neves kortárs fotóművészek által dedikált albumok vagy éppen ritka példányszámban megjelent, muzeális 
ér tékű, fotótör téneti jelentőségű kötetek –, amelyek nem a szabadpolcos rendszerben, hanem attól külön, elzárva találhatók. 
Számos, a századforduló idején kiadott könyv a bir tokunkban van, állományunk legrégebbi darabja Julius Schnauss 1864-ben 
Lipcsében kiadott kötete, mely a Katechismus der Photographie címet viseli, de megtalálható az 1882 januárjában Kolozsvárott 
kiadott Fényképészeti Lapok első évfolyamának első száma is. 

14.00–15.00,	21.00–22.00	Tárlatvezetések	a	Mai	Manó	Ház	aktuális	kiállításain

12.00–12.45,	16.00–16.45,	22.00–22.45	Mai	Manó	Túra
 Indulj felfedezőútra, ismerd meg a 123 éves Mai Manó Ház tör ténetét, éld át egy századfordulós fotográfiai 

stúdió varázsát! A szemfüles látogatók a túra során mai manós ajándékokkal gazdagodhatnak.

19.30–21.00		 Századfordulós	műteremház,	századfordulós	szövegek	– rendhagyó irodalmi épületbejárás a Mai Manó Házban.
 Mai Manó (1855–1917) 1894-ben építtette meg a Nagymező utca 20. szám alatt álló műteremházát, de már 

az 1870-es évektől kezdve aktívan fotografált. Rendhagyó műtermi sétánkon szépirodalmi szövegeken keresztül 
nézzük meg, hogyan tekintett a tizenkilencedik század végének, huszadik század elejének embere (írója) a fényké-
pekre, fényképészkirakatokra, hogyan viszonyult a szeretett és az idegen emberek arcképeihez, milyen érzésekkel 
ült oda a fényképezőgép elé, és hogy kinek volt nehezebb dolga, a fotográfusnak vagy a portréalanynak. Azt is 
megtudhatjuk majd, hogy ki az a szívfényképész, és milyen témákat ajánlatos megörökítenie egy kezdő fotósnak.

 «

Magyar Írószövetség 18.00–23.30

1062 Budapest, Bajza utca 18. • 06 1 322 8840 • titkarsag@iroszovetseg.hu • www.iroszovetseg.hu 

18.00	 Pártás	királylány	– A Majorka Színház bábelőadása sok humorral, énekkel, citeramuzsikával. 

19.30		 Harcsa	Veronika:	Kassák	– Harcsa Veronika (ének), Márkos Albert (cselló), Benkő Róbert (nagybőgő), Pándi 
Balázs (dob) és Keszég László színművész verskoncertje Kassák Lajos művei alapján.

21.30 Misztrál – A magyar népzenei hagyományokat világzenei elemekkel ötvöző, sokszínű, egyedi hangzásvilágú 
zenekar koncertje.

18.00–22.00  Játszóház óvodapedagógus vezetésével

18.00–22.00  Ékszerkészítés Szertics Ivettel – Ismerkedjen meg a csodálatos gyöngyfűzés for télyaival! Nálunk készített 
ékszerét ajándékba adjuk.

18.30;	21.00		 Irodalomtörténeti	 barangolás	 a	 székházban	– A nagy múltú székház bemutatása a pincétől a padlásig, a 
barangolás közben megidézzük a hely szellemét, hagyományait, múltját és jelenét, kézbe vesszük a könyvtár 
kincseit.
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Magyar Képzőművészeti Egyetem 12.00–24.00 

1062 Budapest, Andrássy út 69–71. • 06 1 666 2564 • press@mke.hu • www.mke.hu 

FŐÉPÜLET	(1062 Budapest, Andrássy út 69–71.)
16.00–24.00		 INTERMÉDIA	MA!
 A Barcsay Terem kiállításán az Intermédia Tanszék diplomázó hallgatóinak munkáival ismerkedhet meg a közönség. 

Helyszín: Barcsay Terem
18.00–22.00		 PROGRAMOK	AZ	MKE	KÖNYVTÁRÁBAN

∙ MINDEN ÓRÁBAN VEZETETT BEMUTATÓ a „muzeális” hangulatú könyvtári miliőben, melynek keretében 
megtekinthetőek a gyűjtemény legnépszerűbb dokumentumai. 

∙ MINIKIÁLLÍTÁS a könyvtár szecessziós plakátgyűjteményének és a Piranesi-műveknek a reprodukcióiból
∙ KÉSZÍTS KÉPET! – Felelevenedik a régi vásári fotografálás és a női festőiskola emléke
∙ KEDVEZMÉNYES KÖNYVVÁSÁR! A Magyar Képzőművészeti Egyetem kiadványai kedvezményes áron kapha-

tók a Múzeumok Éjszakáján.
∙ KERESD A MŰVÉSZT! – Hány művészt ismersz fel Patay László nagyméretű tablóján? játék nagyoknak

 Helyszín: Könyvtár 
18.00–19.00;	21.30–22.30	BARANGOLÁS	ÉPÍTÉSZETTEL,	MŰVÉSZETTEL,	KÖNYVEKKEL	ÉS	ANEKDOTÁKKAL
 Séta Romoda Klárával a patinás Andrássy úti épületben és a Könyvtárban a 145 éves akadémia legizgalmasabb 

tör téneteivel: művészekről és művészetről. Helyszín: Főépület 
18.00	 MINDEN	ÓRÁBAN:	TUDOMÁNYOS	ÉS	MŰVÉSZETI	ARCREKONSTRUKCIÓK	A	RÉGÉSZET	ÉS	A	KRIMINALISZ-

TIKA	SZOLGÁLATÁBAN	
 A Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék és gyűjteményének bemutatása. 
 Helyszín: Művészeti Anatómia Tanszék, II. emelet
20.00–22.30		 JÓTÉKONYSÁGI	ÁRVERÉS	HALLGATÓI	ÉS	OKTATÓI	MŰVEKBŐL	az	Igazgyöngy	Alapítvány	javára 
 Fővédnök: Gálffi László Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes művész, a Halhatatlanok Tár-

sulatának örökös tagja. Az árverési katalógus megtalálható: www.mke.hu. Helyszín: Aula
22.30–00.00		 RENDHAGYÓ	TÁRLATVEZETÉS	ISTVÁN	KOVÁCS	(Berlini	Magyar	TV)	ÉS	A	KIÁLLÍTÓ	VÉGZŐS	INTERMÉDIA-

HALLGATÓK	KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL	
EPRESKERT	(1063 Budapest, Bajza u. 41.)
16.00–24.00			 EPRESKERTI	SÉTA
 A látogató a 19. század végének műteremházai, az eredeti szépségében felújított Kálvária és a régi és új szob-

rászmesterek alkotásai között töltődhet fel a magyar művészet e különleges hangulatú helyszínén.
16.00–23.00		 KÉPZŐMŰVÉSZETI	PIKNIK	–	JÁTÉKOK	MINDEN	KOROSZTÁLYNAK	
18.00–20.00		 ISTVAN	ZELENKA:	„NO	GOAL,	NO	CONFLICT,	JUST	DOING:	VIZ...”
 Kerti performance az MKE hallgatói és a látogatók közreműködésével
20.00–22.00		 KÉPZŐS	KONCERTEK
 A Képzőművészeti Egyetem hallgatói megmutatják, mit tudnak kedvenc társművészeti águkban. 
19.00–20.30; 21.00–22.30	A	RÉGI	MESTEREK	NYOMÁBAN
 Emlékidézés anekdotákkal Katona Klára vezetésével

 «

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 14.00–24.00

1036 Budapest, Korona tér 1. • 06 1 375 6249/113 m • kiss.hajnalka.mkvm@gmail.com • www.mkvm.hu 

14.00  Kapunyitás
14.00–24.00		 Sörömre	fel!
 Ez Sör! című sörtör téneti kiállításunkhoz kapcsolódóan látogatóink elmerülhetnek a „sörömök” világában. Ki-

csiket és nagyokat várunk játékos foglalkozásainkkal, melyek során megismerhetik a sör évszázados kultúr tör-
ténetét, készítésének folyamatát, valamint a népszerű ital magyar gasztronómiában betöltött szerepét is.

 Sörkvíz: Sörrajongó vagy? Te aztán ismered ezt az italt? Sörkvízjátékunkon tedd próbára tudásod a múzeumok 
sörön következő éjszakáján!

 Nem csak a felnőtteké a világ! Sörösdoboz-tarolás, lengőtekejáték sörösdobozokkal, és még sok más izgalom 
vár a múzeum udvarán!

14.00–22.00	 Ne	csak	igyunk,	együnk	is!
 Családi sörkorcsolyázás minden korosztálynak. Hűvösen habzó italunk mellé friss és omlós sörkorcsolyát sütünk.

16.00–24.00		 Sörkert	a	múzeum	udvarán:
 Hangulatos kertünkben hagyományos és kézműves sörfőzdék söreivel, Csömöri kenyérlángossal, sramlize-

nével, sörcikkgyűjtők zsibvásárával, sörivó versennyel, valamint sörtör téneti előadásokkal várjuk szomjazó 
vendégeinket.

18.00–23.00		 Kiss	László	és	zenekara	sörmámoros	sramlidalokat	játszik
19.00;	21.00		 Sörivó	verseny
18.00;	20.00;	22.00	Kovács	Gábor	Maláta	sörszakértő,	a Serteperte blog szerzőjének előadásai – Európa legkülönlegesebb 

sörei, A sör leghíresebb városai, Komló – A sörfűszer

TÁRLATVEZETÉSEK:

17.00; 21.00 Tárlatvezetés „A jó kalmár a világ jótevője” – Két évszázad a magyar kereskedelem történetéből című állandó kiállításban

21.00; 23.00 Tárlatvezetés a „Vendéget látni, vendégnek lenni” – Vendéglátás-tör téneti állandó kiállításban

19.00 Tárlatvezetés a „Nekem soha nem volt otthonom” – Krúdy Gyula budapesti életének színterei című állandó kiállításban

18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00 Tárlatvezetés az Ez sör! – A sernevelőtől a sörgyárig című időszaki kiállításban

18.00; 23.00 Tárlatvezetés az Ügynök a bárpultban című időszaki kiállításban

20.00; 22.00 Tárlatvezetés A háború pillangói című időszaki kiállításban

Tárlatvezetéseinken egyszerre max. 30 főt tudunk fogadni. A részvétel érkezési sorrendben tör ténik, kérjük, hogy a program előtt 
minimum 10 perccel jelenjenek meg a helyszínen. Vezetéseink max. 45 percesek.

 «

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 16.00–02.00

1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár • 06 1 363 1117 • kozonsegkapcsolat@mmgm.hu • www.mmgm.hu 

SZENTIVÁNÉJI	ÁLOM	A	VAJDAHUNYADVÁRBAN	

„Estét	mulatság	nélkül?"	–	ZENE,	TÁNC	(ZUGLÓ	SZÍNPAD)

18.00		 A	HANEM	zenekar sokszínű városi folklórműsora, közreműködik: Bíró Kriszta, Murányi Már ta, Nádori Lídia, 
Rick Zsófi, Sváb Ági

19.00  Agyagbanda zenekar – moldvai csángó népzene

19.50		 Ünnepélyes	köszöntők

20.00		 Pálinkás	Gergely	és	zenekara, vendég: Kolipka Évi

21.30   Malek Andrea Soulistic

23.00		 Intermezzo, vendég: Veres Mónika „Nika”

23.45		 Magyar	Bor	és	Pezsgő	Napja	– Közös koccintás a Kárpát-medence magyar borkultúrájáért

00.15		 Szerelemvarázsló	és	barátságmegtartó	tűzugrás a Görömbő Kompánia zenei kíséretével 

00.45  Égi lángok – pokoli tűz, közreműködnek: Kéri György, az első magyar skótdudás, tűzzsonglőrök és Horváth 
Levente orgonaművész

01.45  BackYard Lane 

„Gyűljünk	össze	a	várligetben”	–	KIÁLLÍTÁSOK,	GYŰJTEMÉNYEK

Kincseink	–	kiállítás	a	Magyar	Mezőgazdasági	Múzeum	legizgalmasabb	műtárgyaiból

Időképek	–	fotókiállítás	a	városligeti	Vajdahunyadvár	építéséről

Garay Ákos-emlékkiállítás

17.00; 19.30  Alkonyattól pirkadatig – orvvadászok az éjszakában: Látogatás a vadászati gyűjtemény raktáraiban *

17.30;	20.30		 Gulliver	utazásai:	Látogatás a modell- és makettgyűjteményben *

18.30;	21.30			 A	vadon	foglyai:	A túlélés eszközei az erdészeti gyűjteménytárban *

20.00;	22.30		 Zöld	hentesek:	A húsipari gyűjtemény különleges tárgyai *

22.00;	23.30		 The	Bone	Collector: csont- és szarvkülönlegességek az állatcsontgyűjteményben *

* Helyszíni regisztrációhoz kötött programok!

„Vigalmainkat	nézni,	jer	velünk”	–	TÁRLATVEZETÉS,	ELŐADÁS

Szubjektív	tárlatvezetések	elismert	színművészekkel
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18.00; 20.00  Brunner Márta színművésznő tárlatvezetése a Kincsem – Imperial, híres magyar versenylovak című kiállításban

19.00;	21.00		 Vártörténeti	séta	Bezerédi	Zoltán	Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésszel 

20.00;	22.00		 Vártörténeti	séta Róbert Gábor színművésszel

21.00; 23.00  Majzik Edit Jászai Mari-díjas színművésznővel a magyar borokról a múzeum egyedülálló Borászati kiállításában

Mesés	előadások	a	Könyvtárban

18.30  Az éjszaka virágai – előadás arról, hogy vajon miért választják egyes növényfajok az éjszakai órákat, hogy 
virágba boruljanak, és hogyan „taktikáznak” a terméshozáshoz elengedhetetlen megporzásért?

20.00		 Békából	királyfi,	az	átváltozóművész	– előadás az év kétéltűjéről

21.30		 Kincsek	a	könyvtárban – a könyvtár kalandos tör ténete, muzeális ér tékű berendezési tárgyak és könyvritkasá-
gok bemutatása, könyvkötés-tör téneti érdekességek

„Miféle	tréfád	van	ma	este?"	–	JÁTÉK,	ÉLMÉNYSZERZÉS

Középkori	vásári	forgatag
•  Középkori játszóház kováccsal, jósnővel, vásári mutatványosokkal, hóhérral, élő állatokkal 
• Középkori könyvműhely: papírmerítés, iniciáléfestés, kódexírás, írás lúdtollal és könyvkötés 
•  A VIASAT HISTORY brit középkori várak hangulatát varázsolja egy estére a Vajdahunyadvárba. Tanulj játszva egy óriási kirakó 

segítségével, és készíttess csillogó emléket Szent Iván éjjelén!
•  Szerelmi varázslás és jóslás bájitalfőzetekkel és varázsigékkel; 

Tündérkoszorú és -karkötő készítése az erdők kincseiből, terméseiből; gyapjúzás, gyöngyözés, terménymandala-készítés 

„Négyszemközt az erdő lakóival” – élő erdei állatok, rókák, borzok, madarak bemutatója 

Budapest éjszakai fényei – varázslatos toronytúra az Apostolok tornyába, ahonnan a látogatók egy shakespeare-i életbölcses-
séggel gazdagodva térnek vissza.

Nyomozójátékok,	önálló	felfedezők
•  Szentivánéji álomerdő – szórakoztató, interaktív erdei élménypálya kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt a gótikus épületrészben 
•  Virágok, szirmok, koszorúk – erdei ismereteket fejlesztő játékok az állami erdészetekkel 
• „Szentivánéj, vagy amit akartok” – múzeumbejáró felfedezőjáték az állandó kiállításokban Shakespeare nyomán szabadon 
•  Hová tűnt Erzsébet királyné medálja? – a századforduló korába röpítő önálló nyomozójáték 
•  Tempora mutantur, az idők változnak – hátizsákos felfedező a Vajdahunyadvárnak otthont adó Széchenyi-szigeten
•  Liget-séta Kitaibel Pál nyomán – önálló botanikai felfedezőjáték a Vajdahunyadvár körül

„Mulatság,	dáridó	völgyön-hegyen”	–	ÉTEL-ITAL

A	Magyar	Bor	és	Pezsgő	Napja	rendezvényei
•  Palackba zárt napfény – Ízek, színek, kadarkák a Kadarka Szalonban
 A legkiválóbb kadarkák bemutatása, kóstolása. (Külön kóstolójegy megváltásával.)
•  A Kárpát-medence magyar borászainak bemutatkozása a Kadarka Szalonban
 A „Magyar Bor és Pezsgő Napja” rendezvény keretein belül az idén első ízben mutatkozhatnak be a Kárpát-medence külhoni 

magyar borászai, és bízunk abban, hogy ezen első lépést követően lehetőség lesz szélesebb körű bemutatkozásra is.

Hagyományos, kézműves magyar ételek magyar alapanyagokból

Együttműködő partnerek: Budapest Főváros Zugló Önkormányzata, Földművelésügyi Minisztérium, Viasat History

 «

Magyar Nemzeti Galéria 16.00–02.00

1014 Budapest, Szent György tér 2. • 06 1 201 9082 • info.mng@mng.hu • www.mng.hu • információs pult: 0620 439 7331

RE[MIX]	–	Régi	műfajok	új	megközelítésben

Az idei estén a Magyar Nemzeti Galéria épületében újragondolunk mindent! REprodukálás, REstaurálás a REmekművek között 
– ilyen és ehhez hasonló hívószavak alakítják az estét. Az alkotásokat új helyzetből láttatjuk, legyen az jógapózból szemlélve 
vagy megzenésítve, és megújult produkciókkal, formációkkal várjuk látogatóinkat. Ismert előadók új műsorral és ismert gyűjte-
mények vadonatúj szemszögből – ez vár azokra, akik minket választanak ezen az estén. Az est témáját az egyedi látásmódjáról 
ismert Georg	Baselitz	Újrajátszott	múlt című kiállítása ihlette, mely ezen az estén is megtekinthető.

BELÉPÉS:	Múzeumok Éjszakája-karszalaggal 16.00-tól mind az „A” (Hunyadi udvar), mind a „C” épület (Savoyai terasz) jegy-
pénztára felől lehetséges.

A múzeum nyitvatar tása a kiállítóterek telítettsége esetén biztonsági okokból módosulhat. A programokon – műtárgyvédelmi 
követelmények miatt – csak korlátozott létszámban, érkezési sorrendben lehet részt venni. Az utolsó belépés várható ideje 
(karszalaggal rendelkezők számára is): éjjel 1 óra. Javasoljuk, hogy látogatása tervezésekor látogasson el weboldalunkra (www.
mng.hu) és FB-oldalunkra. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

PROGRAMOK

16.00		 Képtári	történetek	– a Galéria által kiír t középiskolai irodalmi pályázat eredményhirdetése és díjátadó eseménye

RECITATIVO	|	Nagyszínpadi	programok

17.00  Spirita Társulat – Lépésváltás 
 A Spirita Társulat független, főként modernizált klasszikusokat bemutató színházi közösség, melynek állandó 

játszóhelye a budapesti Bethlen Téri Színház. Ez alkalommal a színészgárda (egy része) ikonikus világirodalmi 
monológokat ad elő, új ér telmezésben – és arra keresi a választ, mit is jelenthet a színházművészetben a „lé-
pésváltás”.

 Színészek: Czibere Krisztián, Krausz Gábor, Perényi Luca, Sipos András, Nagy Kata, Gulyás Ádám, Fekete 
Patricia és Egressy G. Tamás.

18.00		 NÉPZENE	–	ÚJ	MEGKÖZELÍTÉSBEN:	Kodály	Spicy	Jazz
 A 20. század elején Kodály Zoltán újra népszerűvé tette a népdalokat, most pedig az ő műveit igyekszik a 

szélesebb, fiatal közönség számára új megközelítésben eljuttatni a Kodály Spicy Jazz nevű zenei projekt, amit a 
zeneszerző halálának 50. évfordulója tiszteletére indított útjára a Music Fashion Kiadó. Kodály zenéjét gondolja 
újra – a jazz és a funk eszközkészletével – a fiatal zenészekből álló zenekar: Cséry Zoltán zongorista-producer, 
Görögh Dániel trombita, Szentgallay György basszusgitár, Köles Márk dobok.

20.00  Anna Mur
 Szlávics Anna budapesti énekes-gitáros-dalszerző zenei utazócirkuszával hét év alatt bejár ta Európa majd min-

den szegletét. Az utcától a legkülönfélébb színpadokig énekelte, játszotta dalait. Ezek lenyomata hat Cirkusz-KA 
lemezen jelent meg. A kalandozásokból készült a képzeletbeli road-movie, zenéjét 2016-tól új zenekara, az Anna 
Mur játssza. Anna dalai személyes tör ténetek, játékos vallomások finom és kidolgozott popzenei környezetben, 
keserű-édes humorral és a rá jellemző egyéni hanggal fűszerezve. A „Hold lapos”, a „szív csak egy poros 
porond”, a bor hol édes, hol keserű... a muzsika öröm.

 Személyes popzene magyarul, trip-hop, downtempo, bossa nova ízekkel.

22.00		 Barabás	Lőrinc	Live	Act
  Barabás Lőrinc trombitás-zeneszerző egyedi műsora a 2015-ben megjelent Elevator Dance Music és a 2013-

ban megjelent Sastra című lemezek koncepcióira épül. A művész billentyűkön, trombitán és laptopon egyedül 
szólaltatja meg dalait, feldolgozásait. A groove-os, ritmusos tánczenétől a komolyzenei utalásokig a hangszínek 
és stílusok egyvelege, a ritmikus témák, arpeggiók egy sokoldalú zenei előadássá állnak össze. Mindez egy 
jazz-zenész kíváncsi szűrőjén keresztül. Visual: Kitzinger Gábor

RELAX	|	GÓTIKUS	CHILL-OUT	ZONE	a	Gótikus	Szárnyasoltárok	között

21.00;	22.30		 JÁTÉK	A	HANGGAL	–	Pável	Norbert	hangpan-koncertje	
 A „Hang” elnevezésű hangszer első példánya 2000-ben látta meg a napvilágot a svájci Bernben. A hang az 

acél rezgésén alapuló hangszer, melyet leginkább 8 templomi harang összehangolt játékához lehet hasonlítani. 
Különlegessége abban áll, hogy éteri dallamai megpendítenek az emberekben valami nagyon mély és transz-
cendens húrt. 

RESPIRÁCIÓ	–	Kortárs	meditáció	a	Baselitz	kiállításban	(4x25,)

18.00; 19.00; 20.00; 21.00 Kivonnád magad egy kis időre az este forgatagából? Bújj ki a cipődből, és ülj le hozzánk egy 
jógaszőnyegre Baselitz Zero Mobil címet viselő monumentális installációjával szemben, és lélegezz! Az elmé-
lyülésben szakképzett jógaoktatónk, Varga Judit lesz segítségedre.

 Helyfoglalás érkezési sorrendben!

RETHINK	|		LEGO	©	alkotások	és	foglalkozások	a	tekerd!	csoporttal
16.00–24.00 Látványos, legókockákból épült képekkel és kreatív közösségi programokkal épül be a Múzeumok Éjszakájába a 

nyíregyházi tekerd! csoport. A LEGO Helyi Közösségi Szerepvállalás program támogatásával működő önképző 
és alkotócsoport izgalmas foglalkozásokkal készül: bárki megépítheti a jövő múzeumát, úszhat zöld kockaten-
gerben, vagy összerakhatja a legnagyobbat ugrató járgányt. Emellett a látogatók közösen összerakhatják majd 
legókockákból a Nemzeti Galéria egy fontos alkotását.

REPEAT	|	ELŐADÁSOK:

17.30		 RESTAURÁLÁS	–	A	restaurátorfeladatok	tartományának	tágulása	a	kor	haladtával	– Gippert László, a Res-
taurátor Főosztály vezetője

19.00		 ÚJRAFESTVE	–	Átdolgozások,	átértelmezések,	stílusparódiák	a	festészetben – Bellák Gábor művészettörténész
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Térkép és közlekedés
Az	alábbi	számozott	múzeumokat	megtalálja	a	következő	oldalon	a	térképen.

A	Múzeumok	Éjszakája	 rendezvényen	 több	olyan	 intézmény	 is	 részt	 vesz,	 amely	a	belvárostól	 távolabb	
található,	így	a	térképen	nem	tudtuk	őket	feltüntetni.	Az	aktuális	résztvevői	listát	és	minden	múzeum	pontos	
térképét	megtalálhatja	honlapunkon,	a	www.muzej.hu	címen.

REPLAY	|	TÁRLATVEZETÉSEK:

17.00		 Festői	reflexek,	fényhatások	és	tükröződések	a	klasszikus	művészetben	– Tárlatvezetés a „Remekművek a 
Szépművészeti Múzeumból” c. kiállításon. 

17.30  Reminiszcenciák – Tárlatvezetés a 19. századi gyűjteményben. 

18.00		 Gótika	újratöltve	– Tárlatvezetés a Gótikus gyűjteményben. 

18.30		 Újratervezés	a	művészetben	a	XX.	század	elején	– Tárlatvezetés a „Modern idők” c. kiállításban.

18.30		 Redukció	és	revízió	Georg	Baselitz	művészetében – Tárlatvezetés a „Baselitz	–	Újrajátszott	múlt” c. kiállítá-
son. 

19.00		 RE-peat,	please!	RE-thinking	modernism	– a fresh look on hundred years old paintings – Guided tour in the 
permanent collections 

19.30  REjtély és REndületlenül – Tárlatvezetés az állandó gyűjteményben.  

20.00		 Újratervezés	a	művészetben	a	XX.	század	elején	– Tárlatvezetés a „Modern idők” c. kiállításban. 

20.30		 A	reformáció	századának	festészete	– Tárlatvezetés a „Remekművek a Szépművészeti Múzeumból” c. kiállításon. 

21.00  Reminiszcenciák – Tárlatvezetés a 19. századi gyűjteményben. 

21.30  Re-visiting Art History – Guided tour in the „Baselitz	–	Preview	with	Review” exhibition. 

21.30  Gótika	újratöltve	– Tárlatvezetés a Gótikus gyűjteményben. 

22.00		 Mutasd	az	arcod,	megmondom,	ki	vagy	–Tárlatvezetés az állandó gyűjteményben. 

22.30		 A	bukfenc	is	mozgás,	ráadásul	jó	móka	is	– Tárlatvezetés a „Baselitz	–	Újrajátszott	múlt” c. kiállításon. 

GYŰJTEMÉNYTÖRTÉNETI	SÉTÁK	– A Magyar Nemzeti Galéria önkéntesei által tar tott 30 perces bemutatók egy-egy kiállítási 
egységben:

19.00   Munkácsy és a századvég realizmusa

20.00			 Barokk	gyűjtemény

21.00			 Jelenkori	gyűjtemény

WORKSHOP	
19.00–22.00  Baselitz workshop – Upside down – nézőpontváltó gyakorlatok
 Cser Judit és László Zsófi workshopja 
18.00–21.00		 Remix,	retro,	repertoár
 Pogány Krisztina workshopja az állandó gyűjtemény művei alapján

ÖN/KÉPEK	–	önismereti	játék
A Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum, a Vasarely Múzeum és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjte-
ménye inspirálta közös önismereti játék.

Barangolj a festmények között, keresd a saját utadat, járd végig az állomásokat, dönts lelkialkatod és ízlésed szerint, míg meg 
nem találod saját festményalteregódat. 

ÉJSZAKAI	PANORÁMA	A	KUPOLÁBÓL	

Ismét megnyílik és egész éjen át várja a látogatókat a Budavári Palota kupolája. (Feljárat a III. emeletről)

REFRESH | Fröccsterasz pesti panorámával

 «

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 16.00–23.00

1097 Budapest, Vágóhíd utca 7. • 06 1 455 9050 • pml@mnl.gov.hu • www.mnl.gov.hu/pml 

16.00–23.00  Folyamatosan:	 Levéltári	 túra	– Ismerj meg minket az egyes állomásokon kapott információk és feladatok 
segítségével! 

 Félóránként induló, kisebb (max. 5 fős) csoportok, a séta időtar tama kb. 50 perc, utolsó csoport indulása: 
22.00. Előzetes regisztráció ajánlott!

Kiegészítő	program: „Gyermekmegőrző” címerszínezővel, kirakóval

1 Ady Emlékmúzeum
2 Állatorvos-tör téneti Gyűjtemény
3 Aquincumi Múzeum
4 Arany Sas Patikamúzeum
5 Artpool Művészetkutató Központ
6 Astoria Hotel
7 Bajor Gizi Színészmúzeum
9 Bálna Budapest – 306-os Teremgaléria
10 Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom
11 Bélyegmúzeum
12 Blinken OSA Archívum
13 Budapest Art Brut Galéria – Moravcsik Alapítvány
14 Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum
15 Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria
16 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
17 De la Motte – Beer-palota
18 Elektrotechnikai Múzeum – MMKM
19 ELTE Bölcsészettudományi Kar
20 ELTE Egyetemi Könyvtár
21 ELTE Füvészkert
22 EMIH – Keren Or Központ
91 EMIH – Óbudai Zsinagóga
92 EMIH – Vári Imaterem
93 EMIH – Vasvári Pál utcai Zsinagóga
23 Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér
24 ESSRG – Impact Hub Budapest
25 Evangélikus Országos Múzeum
26 Eventuell Galéria
27 Fortepan
28 Földalatti Vasúti Múzeum
29 Fővárosi Törvényszék
30 FUGA Budapesti Építészeti Központ
94 Goldberg Textílipari Gyűjtemény
31 Hadtörténeti Intézet és Múzeum
32 Holokauszt Emlékközpont
33 Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
34 Iparművészeti Múzeum
35 Kassák Múzeum
36 Kegyeleti Múzeum
37 KiscelIi Múzeum
38 Kresz Géza Mentőmúzeum
39 Labirintus
40 Liszt Ferenc Emlékmúzeum
90 Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
41 MagNet Közösségi Ház
42 Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház

43 Magyar Írószövetség
44 Magyar Képzőművészeti Egyetem
45 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
46 Magyar Mezőgazdasági Múzeum
47 Magyar Nemzeti Galéria
48 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
49 Magyar Nemzeti Múzeum
50 Magyar Népi Iparműv. Múzeum – Hagyományok Háza
51 Magyar Természettudományi Múzeum
52 MTA Könyvtár és Információs Központ
53 Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjtemény
54 Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
55 Magyarországi Szerb Kult. és Dokumentációs Központ
57 MÁV-START Zrt., Keleti pu., személygépkocsi-műhely
58 Mesemúzeum
59 Miniversum
60 Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
61 MMKM Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény
62 MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Muzeális Kiállítóhely
63 Műcsarnok
64 Nagytétényi Kastély
65 Néprajzi Múzeum
66 Óbudai Múzeum
67 Óbudai Társaskör
68 Országgyűlési Múzeum
69 Országos Meteorológiai Szolgálat
70 Országos Széchényi Könyvtár
71 Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum
72 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola
73 Petőfi Irodalmi Múzeum
74 Postamúzeum
75 Ráday Gyűjtemény
76 Rendőrmúzeum
77 Resident Art Budapest
78 Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
79 Róth Miksa Emlékház
80 Semmelweis Orvostört. Múz., Könyvtár és Adattár
81 Sziklakórház Atombunker Múzeum
82 Terror Háza Múzeum
83 Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont
84 Új Akropolisz Kulturális Egyesület
85 Vasarely Múzeum Budapest
86 Várkert Bazár
87 Yunus Emre Török Kulturális Központ
88 Zenetörténeti Múzeum
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MU1	•	Múzeumbusz	Észak-pesti	járat	
Járatsűrűség:	5-10	perc	•	Végállomás:	Nyugati	pályaudvar	M.

MU2	•	Múzeumbusz	Budai	járat
Járatsűrűség:	8-15	perc	•	Végállomás:	Deák	Ferenc	tér	M.	

MU3	•	Múzeumbusz	Dél-pesti	járat
Járatsűrűség:	5-10	perc	•	Végállomás:	Népliget	M.	

MU4	•	Múzeumbusz	Törley-járat	
Járatsűrűség:	7-10	perc	•	Végállomás:	Budatétény	vasútállomás	

Nyugati	 
pályaudvar M

Kresz Géza Mentőmúzeum,
Fővárosi Törvényszék

Lehel utca / Róbert 
Károly körút Országos Mentőszolgálat Központi Irányító Csoport

Hősök tere M Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 
Műcsarnok

Hősök tere M Magyar Mezőgazdasági Múzeum,  
Műcsarnok

Bajza utca M

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum,  
Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum,  
Magyar Írószövetség,  
Postamúzeum,  
MagNet Közösségi Ház,  
Magyar Képzőművészeti Egyetem – Epreskert

Vörösmarty utca M

Terror Háza Múzeum,  
Liszt Ferenc Emlékmúzeum,  
Magyar Képzőművészeti Egyetem,  
Yunus Emre Török Kulturális Központ, 
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola, 
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér

Oktogon M Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér,  
Artpool Művészetkutató Központ

Opera M

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház,  
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ,  
Resident Art Budapest,  
Miniversum, 
EMIH – Vasvári Pál utcai zsinagóga

Bajcsy-Zsilinszky út M Miniversum

Deák Ferenc tér M

Földalatti Vasúti Múzeum,  
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, 
EMIH – Keren Or Központ, 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Evangélikus Országos Múzeum

Széchenyi István tér MTA Könyvtár és Információs Központ, 
MTA Művészeti Gyűjtemény

Kossuth Lajos tér M 
(Vértanúk tere)

Néprajzi Múzeum,  
Országgyűlési Múzeum

Markó utca Kresz Géza Mentőmúzeum, 
Fővárosi Törvényszék

Nyugati	 
pályaudvar M

Kresz Géza Mentőmúzeum,  
Fővárosi Törvényszék

Népliget	M Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Népliget M Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
Fradi Múzeum

Nagyvárad tér M Magyar Természettudományi Múzeum, 
ELTE Füvészkert

Természettudományi 
Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum, 
ELTE Füvészkert, 
József Attila Emlékhely

Corvin-negyed M Iparművészeti Múzeum, Holokauszt Emlékközpont,  
Budapest Art Brut Galéria, Ráday Gyűjtemény

Kálvin tér M 
Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum,  
MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Muzeális Kiállítóhely,  
Ráday Gyűjtemény, Eventuell Galéria

Astoria M Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Danubius Hotel Astoria, 
ELTE Bölcsészettudományi Kar, EMIH – Keren Or Központ

Deák Ferenc tér M
Földalatti Vasúti Múzeum, Deák 17 Gyermek és Ifjúsági 
Művészeti Galéria, EMIH – Keren Or Központ, 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 
Evangélikus Országos Múzeum

Bajcsy-Zsilinszky 
út M

Blinken OSA Archívum, 
Miniversum

Opera M
Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház, 
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, 
Resident Art Budapest, Miniversum, Titok Galéria, 
EMIH – Vasvári Pál utcai zsinagóga

Oktogon M
Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház, Robert Capa 
Kortárs Fotográfiai Központ, Eötvös 10 Közösségi és 
Kulturális Színtér, Art Pool Művészetkutató Központ,  
Resident Art Budapest 

Vörösmarty utca M
Terror Háza Múzeum, Liszt Ferenc Emlékmúzeum,  
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Yunus Emre Török Kul-
turális Központ, Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola, Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér

Bajza utca M
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum,  
Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum, Magyar  
Írószövetség, Postamúzeum, MagNet Közösségi Ház,  
Magyar Képzőművészeti Egyetem – Epreskert

Benczúr utca Műcsarnok, Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

Keleti pályaudvar M 
Állatorvos-történeti Gyűjtemény, MÁV-START Zrt. 
Járműbiztosítási Központ Budapest – Keleti telephely, 
Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény

Dologház utca Kegyeleti Múzeum, Rendőrmúzeum

Nagyvárad tér M Magyar Természettudományi Múzeum, 
ELTE Füvészkert

Népliget M Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
Fradi Múzeum

Népliget	M Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Deák Ferenc tér M Földalatti Vasúti Múzeum,  
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, 
EMIH – Keren Or Központ, 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Evangélikus Országos Múzeum

Széchenyi István tér MTA Könyvtár és Információs Központ, 
MTA Művészeti Gyűjtemény

Clark Ádám tér Magyar Népi Iparművészeti Múzeum  
– Hagyományok Háza

Dísz tér

Országos Széchényi Könyvtár,  
Magyar Nemzeti Galéria,  
Arany Sas Patikamúzeum,  
Sziklakórház Atombunker Múzeum,  
Labirintus, De la Motte – Beer-palota,
Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum

Palota út, gyorslift
Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum,  
Országos Széchényi Könyvtár,  
Magyar Nemzeti Galéria

Dózsa György tér

Németvölgyi út Bajor Gizi Színészmúzeum

Kiss János 
altábornagy utca

Széll Kálmán tér M

Széna tér Országos Meteorológiai Szolgálat

Mechwart liget Országos Meteorológiai Szolgálat,  
MMKM – Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény

Margit híd, 
budai hídfő H MMKM – Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény

Jászai Mari tér Országgyűlési Múzeum, 
Néprajzi Múzeum

Nyugati pályaudvar M

Báthory utca /  
Bajcsy-Zsilinszky út

Kresz Géza Mentőmúzeum,
Fővárosi Törvényszék,
Magyarországi Szerb Kulturális és Dok. Központ

Arany János utca M Blinken OSA Archívum

Deák Ferenc tér M 

Földalatti Vasúti Múzeum,  
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, 
EMIH – Keren Or Központ, 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Evangélikus Országos Múzeum

Budatétény vasútállomás 
(Campona)

Csodák Palotája

Lépcsős utca Csodák Palotája

Savoyai Jenő tér  
(Törley tér) Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont

Budafoki út / 
Dombóvári út MMKM Műszaki Tanulmánytár

Egyetemváros – 
A38 hajóállomás ELTE TTK Természetrajzi Múzeum

Boráros tér Zwack Múzeum és Látogatóközpont

Zsil utca Bálna Budapest, 
Ráday Gyűjtemény

Fővám tér M

Kálvin tér M 
Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Rádió- és Televíziótörténeti Muzeális 
Kiállítóhely, Ráday Gyűjtemény

Astoria M
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Danubius 
Hotel Astoria, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 
EMIH – Keren Or Központ

Deák Ferenc tér M
Földalatti Vasúti Múzeum, Deák 17 Gyermek 
és Ifjúsági Művészeti Galéria, EMIH – Keren Or 
Központ, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Evangélikus Országos Múzeum

Deák Ferenc tér M
Földalatti Vasúti Múzeum, Deák 17 Gyermek 
és Ifjúsági Művészeti Galéria, EMIH – Keren Or 
Központ, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Evangélikus Országos Múzeum

Astoria M
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Danubius 
Hotel Astoria, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 
EMIH – Keren Or Központ

Kálvin tér M
Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Rádió- és Televíziótör téneti Muzeális 
Kiállítóhely, Ráday Gyűjtemény

Corvin-negyed M
Iparművészeti Múzeum, 
Holokauszt Emlékközpont, 
Budapest Art Brut Galéria, 
Ráday Gyűjtemény

Természettudományi 
Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum,  
ELTE Füvészkert, Budapest Art Brut Galéria

Nagyvárad tér M

Haller utca / Mester utca József Attila Emlékhely, Magyar Nemzeti 
Levéltár Pest Megyei Levéltára

Haller utca / 
Soroksári út Zwack Múzeum és Látogatóközpont

Ludwig Múzeum Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Pázmány Péter sétány ELTE TTK Természetrajzi Múzeum

Budafoki út / Dombóvári út MMKM Műszaki Tanulmánytár

Savoyai Jenő tér  
(Törley tér) Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont

Lépcsős utca Csodák Palotája

Budatétény vasútállomás 
(Campona) Csodák Palotája

Múzeumi buszjáratok • június 24. 18.00–02.30 óráig Múzeumi buszjáratok • június 24. 18.00–02.30 óráig
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MU5	•	Múzeumbusz	Óbudai	járat
Járatsűrűség:	30	perc	•	Végállomás:	Nyugati	pályaudvar	M.	

MU6	•	Múzeumbusz	Budavári	járat
Járatsűrűség:	5-10	perc	•	Végállomás:	Széll	Kálmán	tér	/	Dísz	tér	M.	

Nyugati	 
pályaudvar M

Kresz Géza Mentőmúzeum, 
Fővárosi Törvényszék

Jászai Mari tér Országgyűlési Múzeum, Néprajzi Múzeum
Margit híd, 

budai hídfő H MMKM – Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény

Kolosy tér Csodák Palotája – Playbar

Remetehegyi út Kiscelli Múzeum

Kolosy tér Csodák Palotája – Playbar

Tímár utca H Goldberger Textilipari Gyűjtemény

Szentlélek tér H
Kassák Múzeum, Óbudai Társaskör, Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum, Óbudai Múzeum, 
EMIH – Óbudai Zsinagóga, Vasarely Múzeum, 
Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria

Záhony utca Aquincumi Múzeum
Bécsi út / 

Vörösvári út Magyar Csillagászati Egyesület – Polaris Csillagvizsgáló

Serfőző utca
Kassák Múzeum, Óbudai Társaskör, Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum, Óbudai Múzeum, 
EMIH – Óbudai Zsinagóga, Vasarely Múzeum, 
Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria

Tímár utca H Goldberger Textilipari Gyűjtemény

Kolosy tér Csodák Palotája – Playbar

Remetehegyi út Kiscelli Múzeum

Kolosy tér Csodák Palotája – Playbar
Margit híd, 

budai hídfő H MMKM – Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény

Jászai Mari tér Országgyűlési Múzeum, Néprajzi Múzeum
Nyugati	 

pályaudvar M  
Kresz Géza Mentőmúzeum, 
Fővárosi Törvényszék

Széll Kálmán 
tér M 

Bécsi kapu tér Zenetörténeti Múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár, 
EMIH – Vári Imaterem

Kapisztrán tér Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Szentháromság tér
Sziklakórház Atombunker Múzeum,  
Zenetörténeti Múzeum,   
Arany Sas Patikamúzeum, Labirintus

Dísz tér
Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum, 
De la Motte – Beer-palota

Dísz tér

Szentháromság tér
Sziklakórház Atombunker Múzeum,  
Zenetörténeti Múzeum,   
Arany Sas Patikamúzeum, Labirintus

Bécsi kapu tér

Zenetörténeti Múzeum, 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 
Magyar Nemzeti Levéltár, 
EMIH – Vári Imaterem, 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Széll Kálmán 
tér M

MU7	•	Múzeumbusz	Várkert	Bazár-járat
Járatsűrűség:	3-10	perc	•	Végállomás:	Deák	Ferenc	tér	

Deák Ferenc tér M Földalatti Vasúti Múzeum,  
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, 
EMIH – Keren Or Központ, 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Evangélikus Országos Múzeum

Széchenyi István tér MTA Könyvtár és Információs Központ, 
MTA Művészeti Gyűjtemény

Clark Ádám tér Magyar Népi Iparművészeti Múzeum –  
Hagyományok Háza

Dísz tér

Országos Széchényi Könyvtár,  
Magyar Nemzeti Galéria,  
Arany Sas Patikamúzeum,  
Sziklakórház Atombunker Múzeum,  
Labirintus, 
Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum

Palota út, gyorslift
Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum,  
Országos Széchényi Könyvtár,  
Magyar Nemzeti Galéria

Dózsa György tér

Várkert Bazár
Várkert Bazár, 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár 
és Adattár, 
Mesemúzeum

Clark Ádám tér Magyar Népi Iparművészeti Múzeum –  
Hagyományok Háza

Széchenyi István tér MTA Könyvtár és Információs Központ, 
MTA Művészeti Gyűjtemény

Deák Ferenc tér M

Földalatti Vasúti Múzeum,  
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, 
EMIH – Keren Or Központ, 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Evangélikus Országos Múzeum

Deák Ferenc tér M

Földalatti Vasúti Múzeum,  
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, 
EMIH – Keren Or Központ, 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Evangélikus Országos Múzeum

Múzeumi buszjáratok • június 24. • MU5: 18.00–02.30 • MU6: 19.15–02.30 • MU7: 18.00–02.30

„Múzeumi MOL Bubi bérlet” 

most fél áron, csak 3900 forintért*

Részletek: molbubi.bkk.huRészletek: molbubi.bkk.hu
*Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy a BKK Zrt. az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint üzletszerzési célú 
üzeneteket küldjön, illetve ezt a szórólapot bemutatja és leadja a BKK Ügyfél központjaiban, fél áron vásárolhatja meg a bérletet. 

FEDEZZE FEL 
A MŰALKOTÁSOKAT 
MOL BUBIVAL!
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 «

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 15.00–23.00

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4. • 06 1 225 2859 • kozmuvelodes@mnl.gov.hu • www.mnl.gov.hu 

Épületfelfedező	séta	óránként,	az	utolsó	csoport	22.00	órakor	indul
A Bécsi kapu téri épület bemutatása. Fedezze fel a Pecz Samu építész tervei alapján a múlt század 20-as éveiben épített épületet, 
a Dudits Andor festőművész belső falfestményeivel és Róth Miksa színes címeres üvegablakaival díszített levéltári palotát, és 
ismerje meg a magyar tör ténelem kiemelkedő eseményeit és alakjait. 

15.00–20.00  Történelmi	kézműves	varázs	gyermekeknek	
 A kézműves foglalkozásokon tör ténelmi ihletésű kirakók, társasjátékok várják a gyermekeket, emellett kézmű-

ves foglalkozásokon kiskönyv, pénztárca, legyező stb. készíthető.

Karnyújtásnyira	a	történelem: eredeti iratok bemutatása a levéltár raktáraiban óránként
Az „értékőrzés” központi témához raktársétáinkkal szeretnénk kapcsolódni, ahol levéltáros kollégák vezetésével megismerked-
hetnek írott múltunkkal. Raktáraink korlátozott létszámban látogathatók. Jelentkezés a helyszínen.

18.00–20.00  KépMÁS – Másképp!
 Öltözzön korhű jelmezbe, és készíttesse el portréját udvari fotográfusunkkal! A levéltári palota díszes belső tere 

kitűnő hátteret nyújt majd egy tör ténelmi időutazáshoz. 

KIÁLLÍTÁSOK:	

18.00  Az utolsó párbaj – Kiállításmegnyitó

Hét évszázad aláírásai egy kiállításon! – Nyomot hagytak: Évszázadok – Személyiségek – Aláírások interaktív kiállítás: tekintse 
meg eredetiben Mátyás király, Dobó István, Mária Terézia vagy Einstein aláírását levéltári iratokon! Neves tör ténelmi személyek 
egyéniségéről is árulkodó kézírások, eredeti források és rövidfilmek várják a látogatókat.

Kiegyezés 150! – Kamarakiállításunk a kiegyezés 150. évfordulójára emlékezik. Eredeti iratok bemutatásával három témacso-
portban járjuk körbe a korszakot: Koronázás és a kiegyezés, A dualizmus korának a bemutatása, a Válságjelek és az összeomlás. 

Az	osztrák–magyar	„közös	piac”	és	az	alapítások	kora
A kamarakiállítás célja az osztrák–magyar gazdasági kiegyezés, valamint a kiegyezést követő gyors iparosodás és gazdasági 
modernizáció bemutatása levéltári forrásokon keresztül. A két ország kereskedelmi és vámszövetsége révén létrejött „közös 
piac”, a szabad tőke- és munkaerő-áramlás hozzájárult Magyarország gyors gazdasági fejlődéséhez. Vállalatalapítások és tőkés 
karrierek kora kezdődött a bankhálózat, a vasútépítés és főként a gyáripar területén.

 «

Magyar Nemzeti Múzeum 14.00–02.00

1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16. • 06 70 199 6863 • info@hnm.hu • www.mnm.hu

TÚLVILÁGI	ÁTJÁRÓ	A	MAGYAR	NEMZETI	MÚZEUMBAN
A Magyar Nemzeti Múzeum egyetlen éjszakára mágikus kapuvá válik, amely új dimenziókat nyit meg. Szellemi magaslatok és mélység, 
fel- és alászállás, világok közötti átjáró, szent és profán: MNM	mint	lélekvezető!

15.00–18.00  Túlvilági séta gyerekeknek! – Túlvilági séta, e világi maradványok, titkos jelentések címmel régészek és múzeumpe-
dagógusok várják a 8–14 év közötti gyerekeket, ahol a csontleletek, kincsek és a temetkezési szokások kerülnek 
fókuszba. 

19.30;	22.00	 Utazás	a	történelem	sűrűjébe	– Élő Múzeum-programok boszorkányokkal és prédikátorokkal több időpontban. Lépj 
velünk a történelem színpadára! 

18.00	 Világok	közötti	átjáró:	tárgyvallomások	a	túlvilágról	
 Exkluzív tárlatvezetések, előadások, ahol olyan témákban mélyülhetünk el, mint a koponyalékelés, életfa. 

18.30  Halálos	szerelmek:	Teremtő	vágyak	– Találkozásélmény és műalkotás. Gerevich József pszichológus előadása.

18.30–24.00 Túlvilági turizmus – Középpontban azok a történelmi, mitológiai figurák, akik túlmentek az e világi határokon: 
ördögök, boszorkák, tündérek. 

19.00–21.00  Átjáró az érzékek világába – TANGÓ: Táncbemutató és tánctanítás a művészet és az érzéki összefonódás jegyében.

24.00		 Orfeusz,	aki	minden	értelemben	megjárta	az	alvilágot	– Kortárs tánc és mitológia 
 Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix duója Orfeusz és Eurüdiké mítoszát a mai viszonyok közé helyezi, Szabó Júlia 

múzeumpedagógus és Szabó Ádám régész párbeszédén keresztül pedig a lapidáriumi Orpheus-kövek kerülnek 
rivaldafénybe. 

18.00–24.00	 Szellemi	magaslatok: Az IGE-IDŐK – A reformáció 500 éve kiállításon, a szubjektív irodalmi és a kurátori tárlatveze-
téseken egyszerre több világ is megnyílik. Milyen változásokat hozott a fél évezreddel ezelőtt elindult folyamat a kultú-
rában, a politikában, a mindennapokban, a vallásosságban? Milyen egyéni és közösségi utak vezetnek az üdvösség 
felé? Mennyire válik szét a múlt és a jelen?

	 Az	örökkévalóság	mélysége:	Megmentett műkincsek 2017 – A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem restaurátor hallgatóinak diplomamunka-kiállítása – meglepő tárgyakkal és folyamatos tárlatvezetéssel.

	 Újraélesztett	anyagok:	RE-design – kor társ képzőművészeti kiállítás folyamatos tárlatvezetéssel. 
	 Koncertek/Zene/DJ/Fényfestés	– Átjáró a vir tuális és az anyagi világ között a zene hullámhosszán és a fény 

sebességével.

 «

Magyar Természettudományi Múzeum 10.00–24.00

1083 Budapest, Ludovika tér 2–6. • 06 1 210 1085 • mtminfo@mttm.hu • www.mttm.hu 

Ez a nap nálunk a vízről szól. Már napközben is játékokkal, kalandokkal várunk minden korosztályt a ker ti pocsolyapartin, ahol az 
érdeklődők a vizek lakóival is ismerkedhetnek. A kisebbek a békakereső versenyen keresgethetik a koronás főket. Este felfedező-
útra hívjuk a kalandra vágyókat, izgalmas előadásokra a tudásra szomjazókat. Kitaibel Pál nyomdokain szó lesz ásványvizekről, 
botanikáról, állatokkal kapcsolatos felfedezésekről, sőt még vegyészkedünk is kicsit. A párokat A nagy sziki cuppogáson tesszük 
próbára. Mindezek aláfestéseként a Száraz tónak nedves partján látogatóink vízparti dallamokat adhatnak elő. 
10.00–24.00 Expedíció az ismeretlenbe – Rejtvények, titkok, kalandok a Travel Channellel és a DIGI-vel. Mindig voltak kíván-

csi és bátor emberek, akiket izgattak a rejtélyek, és nem féltek azok nyomába eredni. Most Te is egy felfedező 
bőrébe bújhatsz. Vajon sikerül eljutnod a végső megfejtéshez? 

10.00–18.00  Keresd a koronásokat! – Békakereső játék a kiállításokban gyerkőcöknek
14.00–18.00		 Pocsolyaparti – Kerti vizes játékok és felfedezések – Itt kipróbálhatod magad lápjárásban, gólyalábazásban, 

buborékfújásban, és megismerheted a láthatatlan vízlakókat.
16.00–19.00		 Száraz	tónak	nedves	partján…	– Énekelj nekünk! – Keressük a legjobb békakórusokat. Az első tíz kórus, amely  

elénekli nekünk a címadó dalt, karszalag nélkül vehet részt a mi programjainkon. 
16.00–20.00  Kákán is csomót – Kézműves foglalkozás gyékényből, nádból, sásból. Nem csak 10 éven aluliaknak!
16.00;	17.00;	18.00	A	nagy	buborékfújó	verseny
16.00–20.00  Az éjszakai mocorgók nyomában – Sünök, denevérek, pelék, bogarak. Élő állatok, feladványok, játékok, versek, 

dalok várnak a Bogárgyűjtemény és a Vadonleső Program standjain.
19.00 Kitaibel	Pál	 esetei	 a	Kárpát-medencében – Előadások a Kárpát-medence első tudományos felfedezőjéről. 

A Déli Bába, a rejtélyes tellúr, a hazai ásványvizek összetétele, Magyarország ritka növényei, új emlősfajok és 
további felfedezések, valamint rengeteg sztori a magyar Linné életéből. 

19.00–23.00  Azért a víz az úr? – Vízi túra térben és időben. Kalandos felfedezőutunkon evezünk a földtör téneti középkor 
vizein, eljutunk a mai trópusi tengerekbe, a hazai folyókba, mocsarakba és a szikes tavakhoz is. Aki elindul 
velünk, minden állomáson próbára teheti tudását, képességeit. Ha minden feladatot teljesített, elnyeri az MTM 
univerzális vízijár tassági okmányát. 

21.00; 22.00; 23.00 A nagy sziki cuppogós – Párok szellemi és fizikai versenye a bárka előtt
 A versenyben evolúciós előnyt jelent a gyorsaság, a bátorság, a fejlett szaglás, tapintás és hallás. 
 Csak 16 éven felülieknek!

 «

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 17.00–23.00

1051 Budapest, Arany János utca 1. • 06 1 411 6381 • muzej@konyvtar.mta.hu • http://konyvtar.mta.hu

A Magyar Tudományos Akadémia közel két évszázados múltra visszatekintő könyvtára, az MTA Könyvtár és Információs Központ a 
Múzeumok Éjszakáján 2017-ben is megnyitja kapuit a nagyközönség előtt.
A „Hazádnak	rendületlenül”	–	Vörösmarty	Mihály	hagyatéka	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	Könyvtárában című nagy 
sikerű kiállításunkat ezen az éjszakán ismét bemutatjuk munkatársaink kalauzolásával. Az épület különböző pontjain elhelyezett 
tárlókban a hagyatékban található kéziratok nemes másolatai mellett számos tárgyi emléket is kiállítunk – egyúttal lehetőség 
nyílik arra is, hogy vendégeink megismerhessék a könyvtárépület egyébként nem látogatható részeit is. 

Meghívott előadóink Vörösmarty Mihály költészetéről tar tanak tudományos népszerűsítő előadást: a Szózat kéziratáról és a 
költemény eszmei előzményeiről, valamint a költő bordalairól.

Kicsik és nagyok érdeklődésére egyaránt számot tar thatnak különböző kreatív programjaink: kollégáink vezetésével többek 
között kézi könyvkötésben, a reformkor szellemében nemzeti ihletésű gyöngyfűzéses könyvjelző és ékszerek készítésében, tár-
sasjátékokban vehetnek részt, megismerkedhetnek a könyvek és kéziratok digitalizálásának technikáival, és azt is megtudhatják, 
hogyan érhetik el könyvtárunk gyűjteményét otthonról, sőt, egy szeminárium keretében saját bordalt is faraghatnak.

A programok részletei 2017. június 7-től érhetők el honlapunkon, szintén itt lehet regisztrálni a tárlatvezetésre és a digitalizálási 
bemutató látogatására.
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Akikkel sínen vagyunk
A MÁV-csoport a Múzeumok Éjszakáján
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntar tják!

 «

MÁV-START Zrt., Keleti pályaudvar, személykocsiműhely 13.00–24.00

1087 Budapest, Verseny utca 1. • 06 30 311 0540 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu 

• Z1 típusú személykocsi 4x20 tonnás csoportemelőn megemelve – a jármű kigurított forgóvázán vizsgálatokat, kerékmérést 
és ultrahangos repedésvizsgálatot mutatnak be a vasúttársaság szakemberei

• Vizsgálócsatornából lehet megtekinteni egy Z1 típusú személykocsi alvázát és forgóvázait, energiaellátó és zárt WC-berendezéseit
• Lengéscsillapító-vizsgálatok gyakorlati bemutatása
• Interaktív programok (járműkapcsolás, kézi váltóállítás)
• FMK-008 síndiagnosztikai mérővonat és a mérési technológia bemutatása
• Az új MAN közúti-vasúti segélynyújtó gépkocsi és a vágányra visszahelyező járműemelő berendezési tárgyainak bemutatása
• Vasútforgalmi és mozdonyszimulátor – a forgalmi szolgálattevők és a mozdonyvezetők munkájának bemutatása
• Modellvasút

 «

MÁV-START Zrt., Nagykanizsa telephely 18.30–23.00

8800 Nagykanizsa, Csengery út 84. • 06 30 565 6449 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési	időpontok:	18.30,	20.00,	21.30

A	programsor	időtartama:	1,5	óra
• A nagykanizsai műhely általános tör téneti ismertetése a kezdetektől napjainkig
• A 20 méteres fordítókorong, a kapcsolódó sugárvágányok, a mozdonyjavító álláshelyek, a segédműhelyek és a gépészeti 

berendezések bemutatása
• A gőzmozdonyok kiszolgálásánál használt berendezések megtekintése
• A kitelepített gyékényesi kocsiműhely emlékhelyének bemutatása
• A 18 méteres fordítókorong, valamint a kapcsolódó mozdonyjavító körfűtőházban a mozdonyjavító álláshelyek, a segédmű-

helyek és a gépészeti berendezések ismertetése
• A telephely által üzemeltetett és vizsgált mozdonyok bemutatása
• A forgácsolóműhelyben kialakított múzeum megtekintése, a gőzmozdonyjavítás során használt gépek, berendezések, eszkö-

zök bemutatása
• A gőzmozdonyok kiszolgálásában alkalmazott és a múzeumban elhelyezett, egyhengeres Sulzer dízelmotor indítása, üzem 

közbeni bemutatása

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.
 «

MÁV Zrt., Szegedi Forgalomirányítási Központ 20.00–22.00

6725 Szeged, Indóház tér 2. • 06 1 516 1307 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési	időpontok:	20	és	22	óra	között	30	percenként

Maximális	létszám:	20	fő/turnus
• Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a vasúti közlekedésben alkalmazott vonatkövető és forgalomirányító rendszerek működésébe
• A központi forgalomellenőrzés és forgalomirányítás, valamint a valós idejű vonatkövetés bemutatása

 «

MÁV Zrt., Szeged, MÁV-székház 19.00–22.00

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28–30. • 06 1 516-1575 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

• Az 1894-ben épült, Pfaff Ferenc által tervezett MÁV-palota ismertetése a látogatókkal a pincétől az emeletekig
• A bombabiztos óvóhelyként kialakított pince rejtelmeinek bemutatása
• Az udvaron kivilágított gőzmozdony megtekintése
• A vasút ezernyi arca a Vasúttör téneti Alapítvány gyűjteményén keresztül, különleges megvilágításban

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.

 «

Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjtemény 18.00–23.30

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. • 06 1 411 6321 • keptar@btk.mta.hu • mta.hu 

Az MTA Művészeti Gyűjtemény látogatáshoz regisztráció szükséges az mta.hu oldalon. 

A következő időpontokra lehet jelentkezni: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00. Minden időpontra maximum 80 fő regisztrálhat; 
a regisztráció egy órán keresztüli benntar tózkodásra jogosít. A 20-20 perces előadások (Képről képre) opcionálisak, azokra 
feliratkozni nem kell.

A	nap	műtárgya – Kisfaludy Károly jobbjának egyik kézfejcsontja perzsa, kézzel festett tolltar tóban

Képről	képre	(20 perces előadások):

18.30 Friedrich von Amerling: Waldstein János arcképe (1833)

19.30  Johann Nepomuk Ender: A Magyar Tudományos Akadémia allegóriája (1834)

20.30  Ismeretlen festő: Dobozi Mihály és hitvese (19. század első fele)

21.00	 Szakvezetés	az	MTA	Művészeti	Gyűjteményben	

Az Akadémia palotájának további terei csak szakvezetés keretében látogathatók.

A Díszterem és Felolvasóterem látogatására a következő időpontokban lehet regisztrálni: 18.30, 19.30, 21.30 (30 perces vezeté-
sek) Maximum 80-80 fő regisztrálhat.

20.00		 Építéstörténeti	túra	a	palotában (1 óra). Maximum 40 fő regisztrálhat. Lépcsőzni, állni kell. 

 «

Magyar Zsidó Múzeum és Magyar Zsidó Levéltár 22.00–01.30 

1075 Budapest, Síp u. 12. • esemeny@mazsihisz.hu  • www.mazsihisz.hu 

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a már megszokott színes programokkal idén is részt vesz a Múzeumok Éjszaká-
ja rendezvénysorozaton. Az éjszaka során izgalmas és színes programokon vehetnek majd részt az érdeklődők, a Magyar Zsidó 
Múzeumban és a Dohány utcai zsinagóga előtti téren klezmerkoncertekkel várjuk az éjszakázókat. A Magyar Zsidó Múzeum és 
Levéltár a Múzeumok Éjszakáján megújult állandó kiállításával és a 100! című ideiglenes kiállításával várja látogatóit. A 100! 
100 év – 100 tárgy a magyar zsidó közösségek tör ténetét mutatja be a centenárium tiszteletére éppen 100 tárgyon keresztül, a 
múzeum gyűjteményéből válogatva 1910-től egészen napjainkig.

22.00  Magyar Zsidó Múzeum, Dohány utcai zsinagóga és a zsinagóga előtti tér – Tárlatvezetések, éjszakai zsidónegyed-
séták, koncert a zsinagóga előtt

22.00;	 22.30;	 23.00	Rendhagyó	éjszakai	 zsidónegyedséták, a Zachor Alapítvány diákönkénteseinek vezetésével. Egy-egy 
sétán legfeljebb 20 fő tud részt venni, ezért kérjük, hogy a sétára előre regisztráljon a zsidonegyedsetak@gmail.
com címen. A séták a Goldmark Terem elől indulnak.

 «

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ 18.00–24.00

1065 Budapest, Nagymező utca 49. • 06 1 269 0100 • kd.centar@gmail.com • www.centar.hu 

18.00–24.00  Retrospektív kiállítás a KRUG Művészeti Egyesület nemzetközi művésztelepén készült munkákból, magyar-
országi, szerbiai, bosznia-hercegovinai és más európai országból származó résztvevők alkotásaival. A mű-
alkotások kortárs szerzők művei, a kor szellemében mutatnak meg egy hagyományok és örökség által élő 
közösséget, mint annak részesei vagy megismerői. A tárlaton Dragan Martinović (SRB), Goran Knežević (BiH), 
Spomenka Alečković (GER), Gyurity Milan (HU), Dana Petkov (RO), valamint Vladimir Prica (SRB) és mások 
művei tekinthetők meg.

A kiállítás kísérőprogramjaként a Szerb Kulturális Központban szerbiai zenekarok lépnek fel.



46 47

 «

MÁV Zrt., Mátészalka állomás, utascsarnok 18.00–20.00

4700 Mátészalka, Tompa Mihály u. 2–4. • 06 20 383 7823 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési	időpontok:	18.00,	19.00,	20.00
Maximális	létszám:	20	fő/turnus
• A mátészalkai állomáson kiállított vasúti helytör téneti gyűjtemény megtekintése
• Az állomásépület előtti téren kiállított, 376 513 pályaszámú nagyvasúti gőzmozdony megtekintése

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.

 «

MÁV Zrt., Szombathely, MÁV-székház 18.00–21.00

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2. • 06 1 517 1102 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

• Az igazgatóság épületében kialakított múzeum bemutatása, az érdeklődők megismerkedhetnek a vasútüzem régi eszközeivel
• Az udvaron kiállított keskeny nyomközű gőzmozdony és vasúti kocsi megtekintése
• Az épület pincerészében található római kori magtár (horreum) maradványainak megtekintése (régészeti vezetés 18.30-kor)
• Az üzemirányító központ megtekintése (amennyiben a látogatás idején nem következik be rendkívüli esemény)

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.

 «

Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, Hűvösvölgy állomás 10.00–01.00

1021 Budapest, Hűvösvölgy • 06 1 397 5393 • info@gyermekvasut.hu • www.gyermekvasut.hu

10.00–19.30	 Alkonyatig	nyílt	nap	a	Gyermekvasút	járműtelepén
 A keskeny nyomközű fordítókorong megtekintése, gőzmozdony-bemutató, fűtőház-látogatás, nosztalgiajármű-

vek megtekintése, hajtányozás

Gyermekvasút múzeuma (állandó kiállítás)
A Gyermekvasút hűvösvölgyi múzeuma idén tavasszal megújult kiállításával várja az érdeklődőket, ezúttal éjjel 1 óráig. A karsza-
laggal rendelkező látogatók számára a múzeum megtekintése díjmentes.

Éjszakai vonatozás
• Hagyományos és nosztalgiavonatok közlekednek éjjel 1 óráig a Gyermekvasút egy szakaszán (menetrend a honlapon)
• Vezetett éjszakai túra a Hárs-hegyen
• Kertivasút-bemutató Hűvösvölgy állomáson

Utazási kedvezmény: 18 órától a karszalaggal rendelkező utasok gyermekjegyet válthatnak a vonatokra. Karszalag nélkül a 
normál díjszabás szerint lehet menetjegyet vásárolni.

 «
Magyar Vasúttörténeti Park 17.00–01.00

1142 Budapest, Tatai utca 95. • 06 1 4501497 • info@vasuttortenetipark.hu • www.vasuttortenetipark.hu

Egy	éjszaka	a	mozdonyok	között
Kezdje az éjszakát a Magyar Vasúttör téneti Parkban, és utazzon egy kört ingyen 17 és 22 óra között a ker ti vasúton! A parkban 
megváltott valamennyi karszalaghoz a kerti vasútra szóló ingyenes kupont adunk ajándékba.
17.00–22.00	 Utazási	lehetőség	a	kerti	vasúton (külön program, fizetős)  
17.00–01.00	 Ingyenes	éjszakai	körutazás	az	első	fordítókorongon	
17.00–23.00 Ingyenes éjszakai utazás a lóvasúton 
17.00–01.00 Utazás a sínautóban (külön program, fizetős) 
19.00–19.30	 A	MÁV	Zrt.	Széchenyi-hegyi	Gyermekvasút	Nosztalgia	Zenekar	fellépése
21.00–01.00	 Mécsesek	fényében	sétálhatunk	a	matuzsálemi	gőzmozdonyok	között
23.00–23.30	 Látványos	mozdonyparádé	a	„B”	fordítókorongon

KIÁLLÍTÁSOK:
• A vasúti távközlés tör ténete (I. emelet)
• A vasúti pályainfrastruktúra tör ténete (I. emelet)
• A vonatok királya, a királyok vonata – 125 éves az Orient Expressz (II. emelet)
• A vasúti építészet kezdetei Magyarországon (II. emelet)
• Vasutassapka és -nyakkendő-kiállítás (II. emelet)
• MÁV informatikatör téneti kiállítás (III. emelet)

 «

MÁV Zrt., Debrecen állomás, üzemi épület 18.00–24.00

4024 Debrecen, Petőfi tér 12. • 06 1 513 2102, 06 30 983 1753 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Bunkerépület megtekintése

Kezdési	időpontok:	18.00,	19.00,	20.00,	21.00

Maximális	létszám:	20	fő/turnus
• A zsilipelés és a földszinten lévő aggregátorhelyiség bemutatása
• Az első szinten a vezetési pont és egy pihenőszoba bemutatása, az épület fontosabb jellemzőinek ismertetése
• A 2-es számú lépcsőház megtekintése, a légszívó berendezés bemutatása
• Az 1-es számú lépcsőházból nyíló helyiségekben polgárvédelmi eszközök, védőruhák, oktatási és propagandaanyagok meg-

tekintése
• Polgárvédelmi gyakorlat fotógalériájának megtekintése
• Meglepetés: Éji sötétség
• A tűzivíztározó megtekintése

A	vasúti	távközlés	története	(kiállítás	az	üzemi	épület	5.	emeletén)

Kezdési	időpontok:	18.00	és	24.00	között	óránként

Maximális	létszám:	5	fő/turnus
• A vasúti távközlés berendezéseinek bemutatása a kezdetektől: a látogatók megismerkedhetnek a különféle típusú morzetáv-

írókkal, távgépírókkal, induktoros (kurblis) telefonokkal, számtárcsás telefonokkal
• A látogatók egy működőképes morzetávíró segítségével megismerhetik a morzeábécét, és kipróbálhatnak egy morzeírógépet
• Induktoros és számtárcsás telefonok kipróbálása

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.

D70-es	irányítótorony	és	műemlék	mozdony

Kezdési	időpontok:	18.00,	20.00,	21.00	

Maximális	létszám:	10	fő/turnus
• A látogatók megismerhetik a D70-es biztosítóberendezés tör ténetét, működését, a vasúti közlekedés lebonyolítását a debre-

ceni állomáson
• Az utastájékoztatási rendszer bemutatása
• Az állomáson kiállított, 326-136 sorozatszámú gőzmozdony megtekintése, életútjának ismertetése

 «

MÁV Zrt., Debrecen, MÁV-székház 20.00–22.00

4024 Debrecen, Piac u. 18. • 06 1 513 1255, 06 30 953 4046 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési	időpontok:	19.30,	20.30,	22.30,	23.30

	A	programsor	időtartama:	40	perc

	Maximális	létszám:	8	fő/turnus
• Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a vasúti közlekedésben alkalmazott vonatkövető és forgalomirányító rendszerek működésébe
• A központi forgalomellenőrzés és forgalomirányítás, valamint a valós idejű vonatkövetés bemutatása

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.

 «

MÁV Zrt., Püspökladány állomás, üzemi épület 18.00–21.00

4150 Püspökladány, Vasút utca 1. • 06 20 935 8427 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Kezdési	időpontok:	18.00,	20.00,	21.00

Maximális	létszám:	5	fő/turnus
• A püspökladányi állomás új utasperonjának, valamint az utasperonon található utastájékoztató eszközök megtekintése
• Az aluljáró, valamint a mozgáskorlátozottak számára kiépített liftek megtekintése
• A várótermi vizuális utastájékoztató tábla bemutatása
• A Püspökladány–Törökszentmiklós vonalszakasz utastájékoztató rendszerét vezérlő számítógép bemutatása
• A püspökladányi állomás elektronikus biztosítóberendezésének megtekintése, valamint a Püspökladány és Törökszentmiklós 

közötti távkezelő biztosítóberendezés bemutatása
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17.00  A Gaudéte vonósnégyes koncertje. (Beethoven: F-dúr vonósnégyes Op.18. No.1.; Mendelssohn: a-moll vo-
nósnégyes Op.13. No.2.) A Gaudéte vonósnégyes tagjai zenetanárok, akik régebben a Budapesti Vonósok 
kamarazenekarban játszottak, így már többször szerepeltek az MCP Múzeum által rendezett koncerteken. Céljuk 
a kamarazenei, ezen belül a vonósnégyesjáték hagyományainak ápolása. Tagjai: Németh Zsuzsanna, hegedű; 
Papp Györgyi, hegedű; Ludmány Emil, brácsa; Fejérvári János, cselló

19.00  Álmok szenvedélye – filmvetítés Molnár-C. Pál festőművészről.

 «

MTVA – Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely 16.00–24.00

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8–10. • 06 1 328 7070 • www.mtva.hu/latogatas • kiallitohely@mtva.hu

AJÁNDÉK: Az első 200 nálunk vásárolt karszalag mellé DVD-lemezekkel kedveskedünk a látogatóknak.

Érintsd meg a múltat!

Igazi	interaktív	kaland	várja	az	érdeklődőket,	ahol 
• a kiállított tárgyak és fotók 1881-től napjainkig kalauzolják el őket a magyar audiovizuális kultúra világába
• a túra során táblagépen olvashatnak bele a tárgyak tör ténetébe, hallgathatnak bele a kor rádiós anyagaiba, nézhetnek archív 

fotókat vagy mozgóképeket
• különböző applikációk segítségével megszólaltathatnak egy analóg szintetizátor t, bepillanthatnak, és apró darabokra szed-

hetnek egy rádiót, sétálhatnak egy televízió belsejében, szelfizhetnek a vir tuális Süsüvel és a Tévé Macival
• a vetítőteremben archív filmeket nézhetnek
• a rádióstúdióban kipróbálhatják, milyen volt régen a szinkronizálás régi szélgép, esőgép stb. segítségével.
• a Híradóstúdióban bemondó lehetsz!
• a vállalkozó szellemű látogatók beülhetnek Duna Portréfotózásra is!

16.00–24.00  Minden egész órában indulnak tárlatvezetéseink, és minden óra 30 perckor a Röntgen-Hang-Lemez megszólal!

18.00;	20.00		 Megszólal	a	MOOG! Az Európában egyedülálló, még működő, 40 éves analóg szintetizátor t mutatjuk be. 
A bemutatón való részvétel – figyelembe véve a bemutatóterem méretét – érkezési sorrendben tör ténik!

 «

Műcsarnok 16.00–02.00

1146 Budapest, Dózsa György út 37. (Hősök tere) • 06 30 573 8362, 06 1 460 7014 •  mucsarnok@mucsarnok.hu • 
www.mucsarnok.hu

KIÁLLÍTÁS

15.00–02.00		 Körülöttünk.	Nemzeti	Szalon	2017.	Iparművészet	és	tervezőművészet
 A kiállítás az ipar- és tervezőművészet elmúlt tíz évének áttekintésére vállalkozik. Tiszteleg a közelmúlt iskolate-

remtő mesterei előtt, de elsősorban a változó képzési, tervezői, gyártói és ér tékesítői környezetben tevékenyke-
dő mai alkotók lehetőségeire és legkiemelkedőbb szakmai teljesítményeire koncentrál. 

	17.00–20.00		 Fétisből	totemet!	Korhatár nélküli családi foglalkozás. Építsünk totemoszlopot a mindennap használatos tár-
gyainkból! Hozz magaddal egy számodra már nem használható, fölöslegessé vált, elavult, kidobásra ítélt hét-
köznapi tárgyat, a telefontoktól a fületlen bögréig, a hajcsattól a habverőig bármit, ami része lehet egy közösségi 
totemépítésnek. Segítő kezek az általad felajánlott tárgyat beépítik a totemoszlopba, amely így mindannyiunk 
életének lenyomatát együtt fogja hordozni. Az építés délután 5 órakor kezdődik. 

18.30 Filmvetítés – Előadóterem
 Orosz István–Horkay István: Dürer rinocérosza, animációs film
 Kosztolni Ildikó–Medgyesi Gabriella: Fényévek, dokumentumfilm

18.30–20.00		 Afrobreakz:	Totem-breakz...	„Amit csinálunk, e tekintetben több mint zene: kiteljesedés vagy beteljesülés, amit 
nemcsak mi, hanem a körülöttünk lévő hallgatók-nézők is átélnek.” (A. Gergely András)

19.00–20.00		 Dr.	Szilágyi	B.	András	művészettörténész	tárlatvezetése	a	kiállításon

20.00–22.00		 Timothy	and	the	Things	&	MA•ZE:	alanyeset	|	tárgyeset,	tánc	a	térben
 A Timothy and the Things a MA•ZE táncosaival kiegészülve belakja a Műcsarnok tereit, az iparművészeti és 

tervezőművészeti kiállítást. Érzelmeik és gondolataik tárgyiasításán keresztül, táncetűdökben fogalmazzák meg 
önmagukat és egymást, a viszonyaikat, intenzív külső és belső utazásra invitálva a látogatókat. Ráfogások és 
elengedések, praktikus diszfunkcionalizmus és diszfunkcionális prakticizmus; mindez táncban – komolyan, de 
kellő humorral. Rendező-koreográfus: Fülöp László

21.00–22.00	 Dr.	Bendzsel	Miklós, a Magyar Formatervezési Tanács tiszteletbeli elnöke tárlatvezetése

 «

Memento Park – Szoborpark Múzeum 20.00–24.00

1223 Budapest, Balatoni út – Szabadkai utca sarok • 06 1 424 7500 • www.mementopark.hu

Hol	rejtőzik	a	kommunizmus	kísértete?

A Memento Park – Szoborpark Múzeum 2017-ben először látogatható a Múzeumok Éjszakáján! 
• Megnyílik a betonbunker a Dísztribünben, ahol a raktártárlat részeként, sejtelmes környezetben végre megtekinthető a világon 

egyedülálló „Gyermek Lenin” mellszobor.
• „Nincs itt, kérem, semmi látnivaló, haladjanak tovább!”, avagy „Sötét figurák a sötétben” – a kommunista múlt propaganda-

szobrai villanyoltás után már nem láthatóak… vagy igen? Hozz magaddal elemlámpát, és kiderül!
• „Ki tud többet a Szovjetunióról?” – felfedezőjáték az elvtársak árnyékában.

 «

Mesemúzeum 16.00–22.00

1013 Budapest, Döbrentei u. 15. • 06 1 202 4020 • muzeumped@pim.hu • www.mesemuzeum.hu

16.00–21.00	 Mesehősök	7	próbája	a	Mesemúzeumban

16.00–17.30	 Arany	ösvény	–	tabáni	kalandpálya	a	Kompánia	Színházi	Társulattal

17.00–20.00	 Képzőművészeti	Műhely	–	Fényfestés	–	fénytörés:	Arany	János	szivárványai
 Napórák és alföldi dűlőutakból inspirált képek festése a napfény napján. Izgalmas festészeti technikák – akva-

rellrétegek és páctechnika – kipróbálása 

17.30–18.30	 Versfaragó	Szabó	T.	Annával

19.00–20.00	 Családi	kör	–	Play-back	színházi	előadás
 A Kompánia Színházi Társulat improvizációs előadásának középpontjában a nézők által elmesélt történetek állnak. 

Ha van egy jó történeted vagy egy érdekes álmod, amit szívesen megosztanál másokkal, mi (színészek és zené-
szek közreműködésével) színpadra állítjuk és előadjuk neked. – Te lehetsz a mesélő, mi pedig játszunk neked!

20.00–21.00 Kerekégenjáró – interaktív családi koncert
 A zenés interaktív program során a jól ismert énekes-táncos népi játékok és dalok az égitest-szabadító tün-

dérmese fonalán, a hős Napvitéz vándorútja mentén rendeződnek a szimbólumok kapcsolódásával egységes 
egésszé. Közreműködik: Korzenszky Klára – ének; Eredics Dávid – szaxofon, kaval, klarinét, tilinkó, furulya, 
tambura; Porteleki Áron – brácsa, derbuka, tapan; Buzás Attila – koboz, saz, csellótambura.

 «

Miniversum 18.00–01.00

1061 Budapest, Andrássy út 12. • info@miniversum.hu • www.miniversum.hu 

„Éjszaka	a	Miniversumban”	címmel, különleges programmal várja a világ egyik legnagyobb terepasztala a látogatókat a Mú-
zeumok Éjszakáján! A MINIVERSUM-ban Magyarország, Ausztria és Németország nevezetességei elevenednek meg közel száz-
szoros kicsinyítésben. 

Amennyiben nemcsak világosban, hanem kivilágítva is látni szeretnéd a Miniversum óriási ékszerdobozát, most van itt a várva várt 
lehetőség! Sötétedéstől egészen zárásig, óránként 10 percre lekapcsoljuk a kiállítás fényeit, és a Miniversum minivilágának a saját 
fényei világítják be a teret. Az éjszakai világot bemutató élményről több mint 10.000 apró fényforrás – az épületek belső világítása, 
a köztéri lámpák, valamint a járművek fénye – gondoskodik egyszerre. A varázslatos éjjeli kirándulás a MINIVERSUM teljes területét 
magában foglalja. Amíg a felnőttek elmerülnek a varázslatos minivilágunkban, addig a gyerkőcöket játszóház is várja!

 «

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum 10.00–21.00

1118 Budapest, Ménesi út 65. • 06 30 201 1073 • info@mcpmuzeum.hu • www.mcpmuzeum.hu

KIÁLLÍTÁSOK

„Íme,	az	ember”	– szakrális és profán Molnár-C. Pál művészetében

„Kezeink	munkáját	tedd	maradandóvá”	– 30 éves a Molnár-C. Pál Baráti Kör művésztársasága

A nap folyamán folyamatos tárlatvezetéseket tar tunk a kiállításokon.  

10.30		 Művészmesék	– Vezetés a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Tavasz Termében a Molnár-C. Pál Baráti Kör kép-
zőművészeinek jubileumi kiállításán. A művészek maguk mesélnek alkotásaikról. 

15.00		 Molnár-C.	Pál	élete	12	képben	– új társasjáték bemutatója. A játékot gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt 
ajánljuk. 
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15.00–16.00	 Radvánszky	Ferenc	svájci	órásmester	és	gyűjtő	tárlatvezetése	a	Precízió	és	luxus	című	órakiállításban

15.00–16.00	 Nők	a	történelemben – Kosztümös tárlatvezetés

15.00–16.30 A császárné ruhája – Műhelytitkok. Liisi Valjus finn képzőművész workshopja 

16.30–18.00 Sisi éneke – Hangszeres, zenés, mozgásos játék Erzsébet korát megidézve, Csévi Annamária csellista-zeneoktató 
vezetésével 

16.00–17.00 Erzsébet ruhái – vetített képes előadás a korszak viseletéről 

16.30–17.00	 Divatbemutató	Erzsébet	öltözékeinek	nyomában	– a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium papírruha-bemutatója 

17.00–18.00	 Liisi	Valjus	finn	képzőművész	tárlatvezetése	az	Erzsébet	–	Egy	élet	ruhákban	elmesélve című kiállításban 

18.00–19.00	 Cherchez	la	femme – Élőszereplős játék 

19.00–19.15 A Sisi hasonmását keressük! című verseny eredményhirdetése

19.00–20.45 Komolyzenei nyáresti koncert 

20.45–22.00	 Értékőrzés	–	Bútornyitogató	 tárlatvezetés	a	gótikától	 a	biedermeierig	 című	kiállításban	a	 restaurátorok	
szemszögéből

 «

Néprajzi Múzeum 16.00–01.00

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. • 06 1 473 2439, 06 30 668 6614 • info@neprajz hu • www.neprajz.hu 

Mokaszintól	a	balettcipőig	/	Mezítláb	és	lábbeliben

16.00		 Vízszintes	közösségi	műélvezet	– a Lotz-freskó rendhagyó művészettör téneti bemutatása. Vezeti: Lovas Judit, 
közreműködik: Concentus Consort reneszánsz kamarazenekar.

17.00		 Nyomkereső	 játékok	 gyermekeknek:	 akadálypálya az állandó és időszaki kiállításokban szellemi és némi 
ügyességi játékkal.

17.00		 Évek,	dallamok,	történetek: rendhagyó épülettör téneti vezetés improvizatív zenei aláfestéssel. 
 Vezeti: Lovas Judit, gitáron közreműködik: Kemény Márton.

18.00	 Mamusz,	kulcstartó,	cipőfűző: kézműves alkotótér és workshop gyerekeknek, felnőtteknek.

18.30		 Az	élvonalban	I.:	Kovács Attila világbajnok cipész a színpadon. Beszélgetés mesterségről, elhivatottságról és 
nyertes alkotásokról.

18.30		 Olasz	Etelka: Cipőmesék piciknek bábokkal, dalokkal, mondókákkal.

19.00; 21.00  Tárlatvezetések a Bocskor, csizma, paduka –  kalandozás a lábbeli körül, A magyar nép hagyományos kultúrája 
és a Két kontinens egy lélekben  – Tordai Emil kongói gyűjtése című kiállításokban.

20.00		 Néma	táncfilmek	„kihangosítva”.	A régi mozgóképvetítések hangulatát idézzük meg a népzenei aláfestéssel.

20.30		 Az	élvonalban	II.: Kovács Attila világbajnok cipész a színpadon.

21.00  Esti séta a múzeum épületében. Vezeti: Árva Judit.

21.45		 Ausztrál	őslakosok	tánca. Filmvetítés az aula falára.

22.00		 Mokaszintól	a	balettcipőig. Táncbemutató a klasszikus balett, az indián, a japán, az afrikai, a magyar tánc és a 
tangó ritmusának megidézésével.

24.00		 Ney	koncert.	Közreműködik a Budapest Neyhane zenekar.

00.30		 Görög	táncház.	Közreműködik: Angelidisz Vaszilisz és zenekara.

 «

Óbudai Múzeum 16.00–01.00

1033 Budapest, Fő tér 1. •  06 1 250 1020 •  programok@obudaimuzeum.hu • www.obudaimuzeum.hu

Kiállítások

„ÓBUDA	–	EGY	VÁROS	HÁROM	ARCA”	– az Óbudai Múzeum állandó kiállítása
Az interaktív elemekkel gazdagított tárlat Óbuda tör ténetének három jelentős korszakát, három egymástól markánsan elkülö-
níthető arcát, a középkori királyi, királynéi székhelyet; a Zichy-korszaktól a szanálásig tar tó kort, valamint a város mai arcát, a 
panelvilágot eleveníti meg. A kiállítási egységeket a macskaköves óbudai utca köti össze. 

„JÁTÉK	A	VÁROSBAN”	– az Óbudai Múzeum állandó kiállítása
Budapest tavaly nyílt, egyetlen állandó játéktör téneti kiállítása várostematikát követve mutatja be Magyarország 1990 előtti 
emblematikus polgári játékait a babáktól az Anker építőkockákon keresztül a Märklin vasútig.

21.00–23.00		 Napló-szilánkok.	Koltai Róbert önálló Móricz-estje két részben
 Megszületett az egyik legizgalmasabb Móricz-dráma: Koltai Róbert önálló estje, a Napló-szilánkok sok megle-

petést tartogat. Móriczot 1924-ben súlyos magánéleti válság indította naplóírásra. „Móricz Zsigmond naplója a 
gyónásnál is több: élveboncolás. Heroikus harc szeretteivel és önmagával – a szerelemért. A szerelemért és a 
végtelen munkáért.” A közel ezeroldalas, 1924-25-ben írt naplóból lenyűgöző, eddig ismeretlen Móricz-kép tárul 
elénk. Az előadást szerkesztette: B. Török Fruzsina. Színpadra alkalmazta és előadja: Koltai Róbert. Hangfelvételről 
közreműködik: Molnár Piroska, Kertész Péter, Uri István, Szirtes Balázs. Művészeti tanácsadó: Lukáts Andor

22.00–23.00	 Borbély	Mihály	–	szaxofon
 Borbély Mihály Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész a népzene, a világzene, a jazz és a kortárs zene területén 

egyaránt ismert. Az est folyamán improvizációival követi a kiállítás tematikáját, zenéjével reflektál a művekre, 
megszólaltatja azok ritmusát, hangulatát.

23.30–00.30	 Cserna	Csaba	és	Darvas	Ferenc	estje:	Huncut	műfaji	szőttes
 Az előadás a következő műfajokból nyújt át egy csokrot: szatíra, sanzon, paródia, abszurd, epigramma, aforiz-

ma, vicc, konferansz, slágermagyarázat, anekdota, mese, groteszk, parafrázis, humoreszk. 
 Ízelítő a Sanyi és Aranka Színház készülő előadásából. Rendező: Lukáts Andor
 Összeállítás Dalos György, Darvas Szilárd, Dolák-Saly Róbert, Esterházy Péter, Fehér Béla, Hajnóczy Péter, 

Kornis Mihály, Kosztolányi Dezső, Lackfi János, Örkény István, Szilágyi György és Weöres Sándor műveiből.

24.00–01.00		 Elsa	Valle	és	Winand	Gábor	Acapella	Duo
 Két különleges zenei egyéniség, mindketten ismert és elismert alakjai nemcsak a hazai, de a nemzetközi jazz-

életnek is. Két olyan énekes találkozásának lehetünk tanúi, akik a világ különböző tájain születtek, azok kultú-
ráját, hangulatait, jellegzetes zenéjét magukba szívva fejlődtek. A cappella koncertjük az afrikai gyökerű kubai 
ritmus és a hazai melodikus improvizációk randevúja.

 «

Műszaki Tanulmánytár–MMKM 16.00–24.00

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 10. • 06 70 320 9257 • info@kozlekedesimuzeum.hu • www.kozlekedesimuzeum.hu 

Milyen lesz a jövő? – Ez a kérdés évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. Sokan megpróbálkoztak a válaszadással is 
úgy, hogy leír ták, lerajzolták a jövő eszközeit, mások egészen odáig jutottak, hogy feltalálták és megépítették ezeket a ma is 
használt tárgyakat.

A Múzeumok Éjszakáján a Műszaki Tanulmánytárban tárlatvezetések, tárgybemutatók során ismerkedhetnek meg a látogatók 
olyan eszközökkel, berendezésekkel, amelyek megalkotásukkor a jövőt jelentették, vagy a kortársak szemében utópiának tűntek, 
mint a gőzgép, a hangosfilm, az asztali számítógép vagy a sugárhajtómű és még sok más izgalmas tárgy.

Az est folyamán mindenki megálmodhatja, hogy szerinte milyenek lesznek használati tárgyaink 50 év múlva. Különböző játéko-
kon tesztelheti tudását arról, hogy a mai berendezéseket ki és mikor találta ki, mikor használta elsőként, vagy megtervezését, 
elkészítését ki javasolta elsőként.

Az est folyamán a diavetítések és előadások azt mutatják be, hogy az elmúlt korok tudósai milyennek álmodták a jövőt, és ezek 
az elképzelések mennyire és hogyan valósultak meg.

 «

Nagy Imre Emlékház 19.00–23.00

1026 Budapest, Orsó utca 43. • 06 1 392 5011/103 • nagyimrealapitvany@nagyimrealapitvany.hu • 
www.nagyimreemlekhaz.hu 

„Sorsomat	a	nemzet	kezébe	teszem.”	A	rendszerváltó	temetés
A 19.30-kor induló programon résztvevők Jánosi Katalinnak, Nagy Imre unokájának 1989. június 16-ról, Nagy Imre és mártír-
társai temetésének napjáról szóló, sok vetített képpel színesített előadása keretében ismerhetik meg a katar tikus nap tör ténetét; 
majd Pótó János tör ténész mutatja be az emlékházat és kiállítását; végül kötetlen, emlékeket idéző beszélgetésre kerül sor. A 
részvételhez előzetes regisztrációt kérünk.

 «

Nagytétényi Kastély 14.00–22.00

1225 Budapest, Kastélypark u. 9–11. • 06 1 207 0005 • veress.kinga@imm.hu • www.nagytetenyi.hu

14.00–18.00 Hozd el a babádat! Közösen felöltöztetjük Erzsébet stílusában – ismeretterjesztő kézműves foglalkozás lányoknak 

14.00–18.00 Rangjelek és érdemrendek – ismeretterjesztő kézműves foglalkozás fiúknak 

14.00–18.00 Erzsébet titka – családi feladatmegoldós játék

15.00–19.00 Sisi hasonmását keressük! – Jelmezes fotózkodás a kastélyban 
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18.30;	20.00;	21.00;	22.00	Testközelben	az	Országház	szobrai	– Különleges, sötétben tar tott tárlatvezetések a Kőtárban.

19.00;	20.30;	22.00	Az	első	 lövés	– Dokumentumfilm-vetítés és tematikus séta a Kossuth téren. Az 1956-os Kossuth téri 
sortűz eseményeit feldolgozó dokumentumfilmet az Országház Látogatóközpontjában tekinthetik meg az érdek-
lődők, majd ezt követően tematikus sétán vehetnek részt bejárva az események helyszínét és az In memoriam 
1956. október 25. emlékhely és kiállítást. 

Tér-séta és Tér-zene a Kossuth téren

18.00; 19.00  Tér-séta – különleges túrák a Kossuth téren. A vezetések keretében megismerkedhetnek az Országház előtti tér 
tör ténetével, az ott látható szobrok, illetve a teret övező épületek művészeti és tör téneti érdekességeivel. A túrák 
időtar tama: 60-70 perc.

18.30		 Borús	napok	a	boldog	békeidők	előtt	– Sorsok, utak, élettörténetek az 1849-től kezdődő megtorlás és az 1867-es 
kiegyezés időszaka között. 

 Sétánk során a Kossuth teret és annak közvetlen környezetét bejárva a dualizmus időszakát megelőző évekről 
és az országgyűlés mártírjai kapcsán a kiegyezést megvalósító ,48-as generációról emlékezünk meg. A vezetés 
a Kossuth tér déli oldalán, az Andrássy-szobortól indul a Szabadság tér (egykor a hírhedt Újépület udvara), 
a Batthyány-örökmécses és a Kossuth-emlékmű érintésével. A túra időtar tama: 60 perc. A séta vezetője: dr. 
Kedves Gyula, az Országgyűlési Múzeum szakmai vezetője

19.00-20.00   Tér-zene – szabadtéri koncert a Tisza-szobor tövében. A programsorozat részeként egy egyedi tematikára épülő tér-
zenei előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a Kossuth tér északi oldalán, az Országgyűlési Múzeum bejáratánál.

A Kőtárban tartott tárlatvezetésen és a Tér-sétákon való részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezésüket a muzeum@parlament.hu 
e-mail-címen várjuk.

 «

Országos Mentőszolgálat – Központi Irányító Csoport 19.00–21.00

1135 Budapest, Mohács u. 22. • 36 1 350 3737/511 vagy 512 • mentomuzeum@mentok.hu • www.mentomuzeum.hu

Az intézmény programját keresse a www.muzej.hu weboldalon.

 «

Országos Meteorológiai Szolgálat 14.00–24.00

1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. • 06 1 346 4880, 06 1 346 4765 • muzej@met.hu • www.met.hu

300 éve élen a meteorológiai mérésekben – két helyszínen várjuk látogatóinkat!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az idei évben kiemelt figyelmet szentel a meteorológiai mérések minél szélesebb körben 
való bemutatásának, hiszen 300 évvel ezelőtt, 1717-ben kezdődtek meg Sopronban az első műszeres mérések. Ezért nemcsak 
a budai székházában, hanem a pestszentlőrinci Marczell György Főobszervatóriumának műszerkertjében is sok-sok színes 
programmal készül a vendégek fogadására. Programunk szinte minden korosztály számára tar togat meglepetéseket, még azok-
nak is, akiket visszajáró vendégként üdvözölhetünk éjszakába nyúló rendezvényünkön. 

A program összeállításában arra törekedtünk, hogy látogatóink a tör ténelmi érdekességek mellett ízelítőt kapjanak a meteoroló-
gia számos területéről, interaktív módon bemutatva a mérés, méréstechnika hagyományos és legújabb eszközeit, kezdve az idő-
járás-előrejelzésen és veszélyjelzésen át egészen a mobileszközökre bevezetett meteorológiai alkalmazásokig. A tudományos 
érdeklődésű látogatók bepillantást nyerhetnek a klímamodellezés, éghajlatkutatás és -fejlesztés, valamint a levegőkörnyezeti 
vizsgálatok rejtelmeibe. 

Programunk keretein belül amatőr észlelőként vagy időjárás-bemondóként is kipróbálhatják magukat vállalkozó szellemű vendé-
geink, hogy még több élménnyel gazdagodva térjenek haza.  

A	meteorológiai	mérések	fellegvára:	a pestszentlőrinci főobszervatórium meteorológiai tanösvényén megismerkedhetnek a ha-
gyományos műszerkert mérőeszközeivel, valamint a legkorszerűbb, automata meteorológiai állomással. Bemutatjuk a kalibráló 
laboratórium műszereit és tevékenységét, többek között a korszerű távérzékelési eszközöket (radar, villámdetektor, cseppspektrum-
mérő stb.). Bepillantást adunk a levegőminőség mérési és értékelési folyamataiba. A mindennapos észlelés része a rádiószonda-
felbocsátás, melyre idén több alkalommal is sor kerül. Előzetes bejelentkezés szükséges*!

14.00–18.00	 Ismeretterjesztő	játékos	program	gyermekeknek:	érdekes kísérletekkel, bemutatókkal várjuk az óvodásokat 
és kisiskolásokat az OMSZ székházában. Előzetes bejelentkezés szükséges*!

A múzeumtól a stúdióig – tör téneti és szakmai séta: az 1896-ban létesült, s a háborús évek után 1991-ben újjászületett mú-
zeumunkat, a meteorológia tör ténetét, ritkaságainkat tárlatvezetésen ismerhetik meg, majd rövid szakmai tájékoztatót kapnak a 
meteorológiai különböző területeiről, végezetül az OMSZ stúdiójában kipróbálhatják magukat időjárás-jelentőként is. A csopor-
tok létszáma maximum 20 fő! (OMSZ-székház). Előzetes bejelentkezés szükséges*!

Szubjektív tárlatvezetések

18:00–19:00		 Kőhalmi	Zoltán,	Karinthy-gyűrűs	magyar	humorista*

19:15–20:15		 Muzeológus	vs.	illusztrátor	tárlatvezetés	Agócs Írisz gyermekkönyv-illusztrátorral
 A művészek szemszögéből ismerhetik meg a látogatók az Óbudai Múzeum „JÁTÉK A VÁROSBAN” című állandó 

kiállítását. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a programok@obudaimuzeum.hu 
e-mail-címen. (Regisztrációs időszak: 2017. 06. 10. és 2017. 06. 23. között).*

23:00		 Tematikus	tárlatvezetés	– „Apa mosdik, anya főz”? – Mintakövetés és női szerepek a gyermekkori játékaink-
ban. Tárlatvezetésünkön sorra vesszük azokat a játékokat, amelyek segítségével már kisgyermekkorban meg-
kezdődik a női szerepek tanulása, utánzása, valamint arra is választ keresünk, hogyan, milyen hatásra változtak 
meg ezek a szerepek a különböző tör téneti és társadalmi korokban, időszakokban, és miként követte ezeket a 
változásokat a játékgyártás.* 

Ahogy	leszáll	az	est,	„játékos”	fényekkel	festjük	meg	a	múzeumot.

16.00–01.00  Emlékrablók nyomában – játékos nyomozás kisgyermekes családoknak a múzeum helytör téneti kiállításában. 
Egy segélykérő üzenet érkezett a múzeumba, abból a jövőből, ahol az embereknek már nincsenek emlékeik. 
Segíts nekik visszaszerezni ezeket egy múzeumi kalandjáték során, és üzenj nekik a jövőbe!

17.30;	22.30	„Templomok	a	talpunk	alatt” – Jelmezes tárlatvezetés az Óbudai Múzeum új, állandó középkori kiállításában, 
amelynek során látogatóink megismerkedhetnek a középkori főtéren állt gótikus Szűz Mária-templom és az 
Árpád-kori Szent Péter-templom történetével, alapításával, pusztulásával, valamit Óbuda híres mecénásával, 
Lokietek Erzsébet királynéval.*

17:00–20:30		 Kreatív	kézműves	foglalkozás	a	Babra	Műhellyel
 Kicsiknek és nagyoknak kézműves foglalkozást tar t a Babra Műhely a „Játék a városban” című kiállításunkhoz 

kapcsolódóan. Játsszunk társast képeslapokra bontható, képeslapokból építkező társasjátéktáblák összeállí-
tásával a kiállítás társastáblái alapján! Készítsük el saját rajzolt, festett, kollázsolt, montázsolt képeslapjainkat, 
tábláinkat és játékfiguráinkat! 

20:30–22:00		 Budapest	Voices	élő	koncert	–	a	Zichy-kastély	kertjében
 A Budapest Voices a cappella együttes 2013-ban alakult. 12 kiváló énekesből és egy ütőhangszeresből áll. 

A kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. A kórus visszatérő vendég Óbudán, így az 
Óbudai Múzeum nagy örömmel látja vendégül és várja szeretettel a minőségi muzsika kedvelőit a Múzeumok 
Éjszakáján.

A programok minden látogató számára kizárólag érvényes Múzeumok Éjszakája-karszalaggal vehetők igénybe, amely intézmé-
nyeinkben megvásárolható.

*Regisztrálni a programok@obudaimuzeum.hu e-mail-címen lehet 2017. 06.10–23. között. 

 «

Óbudai Társaskör 19.00–20.00

1036 Budapest, Kiskorona utca 7. • 06 1 250 0288 • obudaitarsaskorgaleria@gmail.com • www.obudaitarsaskor.hu 

Kósa	János:	Szalonképek
A szalonképek Magyarországon leginkább Munkácsy Mihály révén ismertek; enteriőröket ábrázolnak. Egy letűnt korszak tárgyi 
és környezeti kultúrájáról tanúskodnak. Festményeimen megpróbálom e vitatott műfajt újraértelmezni, újfajta látásmóddal kezel-
ni és saját érzéseimnek megfelelő motívumrendszerrel kiegészíteni. Fölhasználásával kortárs festészeti problémákra reflektálok. 
(Kósa János)

 «

Országgyűlési Múzeum 18.00–24.00

1055 Budapest, Kossuth tér 1–3. • 06 1 441 4371 • muzeum@parlament.hu • www.orszaggyulesimuzeum.hu

A	magyar	törvényhozás	ezer	éve	című	kiállítás	és	az	Országház	Látogatóközpontja

18.00–24.00	 A	magyar	törvényhozás	ezer	éve	című kiállítás ingyenes megtekintése. 

18.00–24.00	 Mintáz(z)atok	– Kreatív foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok az Országház épületén 
található tör ténelmi alakokkal és fantázialényekkel, valamint elkészíthetik saját alkotásaikat is, mintha csak a 
magyar törvényhozás épületéből vinnének haza egy darabot.

18.00–24.00	 Kor-kincs-kereső	– Járja be a Kossuth teret és kiállítótereinket, fejtse meg rejtvényeinket, a kincskeresés izgal-
mai után pedig válasszon egyet az Országgyűlési Múzeum ajándékai közül.  

Kőtár	és	az	In	memoriam	1956.	október	25.	emlékhely	és	kiállítás	

18.00–24.00  Kiállításaink a rendezvény egész ideje alatt várják a látogatókat.
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20.30 Kopcsay Ágnes társkurátor

23.15	 HOT	JAZZ	BAND-KONCERT	– ízelítő a Karády-, a Kabos- és a Jávor-filmek zenéiből is (6. szint, Díszterem)

19.00;	22.00	 NYÍLIK	A	TREZOR – árverés meglepetésekkel! (6. szint)

19.00;	22.00		 EGY	KOZMOGRÁFIAI	ATLASZ	KÜLÖNLEGESSÉGEI	6.	– Németalföld aranykora. Flamand és holland térképek, 
atlaszok (6. szint, Térképtár)

18.30; 20.00; 21.30; 23.00 CSILLAGÁSZATTÖRTÉNETI	KINCSEINK	– bemutató a gyűjteményből és rövid előadás a csillagké-
pek tör ténetéről. Földgömbragasztás, kvíz! (6. szint, Térképtár)

18.00	 POM	POM,	MIRR-MURR	ÉS	A	TÖBBIEK	– Pethő Zsolt komponálta dallamok. Új kincsek és a filmzeneírás 
műhelytitkai (6. szint, Zeneműtár)

18.00	 EGY	LAPPANGÓ	ADY-KÉZIRAT	– Egyéjszakás minikiállítás; az értékes lelet kézirattári átvétele 21.30-kor (7. szint) 

21.30;	22.30;	00.30	TOMPA	MIHÁLY	200	– „Nincs talán még elfeledve a dal” kiállítás (7. szint)

21.30;	22.30	 A	BŐSÉG	ZAVARA – 183 kincs a négymillióból, a Plakát és Kisnyomtatványtárból (5. szint)

18.00–24.00	 ALKOSS,	JÁTSSZ	VELÜNK!	– Arany-minikönyv és fűzött füzetke, corvina-motívumos kirakó (5. szint)

A	POLCTÓL	A	FELHŐIG	–	KI	ŐRZI	MEG	A	DIGITÁLIS	VILÁGOT?	– Különleges digitalizáló eszközök működés közben és az 
internetről már eltűnt dokumentumok gyűjteménye (7. szint)

18.00–01.00	óránként!	KALANDTÚRA	A	SÖTÉT	RAKTÁRAKBAN	–	Barangolás	zseblámpával!	– 20 fős csoportok részére, 
(5. szint)

18.30–00.30	óránként!	SÉTÁLJON	VELÜNK	AZ	ÉPÜLETBEN!	(5. szint)

50% kedvezményt biztosítunk az éves könyvtárhasználati díjból! Fragola-fagyi és borkóstoló!

 «

Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum 17.00–00.30

1064 Budapest, Munkácsy M. u. 19/B • 06 1 472 6342 • muzeum@nav.gov.hu • www.nav.gov.hu/nav/keki/muzeum 

17.00  Kapunyitás

17.15–17.45  Kommandós és kutyás bemutató az udvaron

18.00–18.45		 „Évfordulók	éve”	– 150 éves a magyar független pénzügyigazgatás. Kiállításmegnyitó. Tisztelgés Arnold Mi-
hály pénzügyőr altábornagy életútja előtt

18.45–19.15		 „A	magyar	pénzügyigazgatás	egyenruhái	1850–1944”	– Dr. Mészáros Balázs történész könyvbemutatója és előadása

19.30–20.00  Kommandós és kutyás bemutató az udvaron

20.15–20.45		 „Kik	a	kiemelt	adózók?”	– bemutatkozik a KAVIG 

21.00–22.00		 Pénzügyőr	Big	Band-koncert.	Közreműködik: Szakál Plósz Titanilla 

22.15–22.45		 „Az	adózás	kultúrtörténete” – Dvorszky Anikó előadása

23.00–23.30		 „Kerékffy	Gilbert	– egy pénzügyőr karrierje a XX. században” – Dobozi Ágnes Emese muzeológus előadása

23.30		 Különleges	éjféli	Schiffer-villa-látogatás	meglepetéssel

FOLYAMATOS	PROGRAM:	

17.15–20.00	 Gyerekprogramok:	
 • Játékos intézkedéstaktika, „NAV-kommandó-teszt” 
 • Interaktív múzeumi kincskereső játék – NAV-ajándékokért! 

	 Adózási	kisfilmek	vetítése

 «

Pesterzsébeti Múzeum 10.00–24.00

1201 Budapest, Baross u. 53. • 06 1 283 1779 • info@pesterzsebetimuzeum.eu • www.pesterzsebetimuzeum.hu 

A Pesterzsébeti Múzeum meghosszabbított nyitvatartással várja látogatóit.

 «

Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériája 10.00–24.00

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. • 06 1 283 1779, 06 1 283 0031 • info@pesterzsebetimuzeum.eu • 
www.pesterzsebetimuzeum.hu 

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériája meghosszabbított nyitvatartással várja látogatóit.

A	rendezvény	ideje	alatt	az	OMSZ	földszinti	előadótermében:	
•	 meteorológus kollégáink interaktív módon ismertetik saját szakterületüket;
•	 a közérdeklődésre számot tar tó 4-5 témakörben (a MET-ÉSZ ismertetése; Veszélyes időjárási események /repülőbalesetek; 

Éghajlatkutatás; Levegőminőség/levegőszennyezés, Hogyan készül az időjárás-előrejelzés?) előadásokat tar tunk. 

*Bejelentkezés és információ munkanapokon 8.00 és 16.30 között a 346-4600 telefonszámon, illetve a muzej@met.hu e-mail-
címen. Részletes program a www.met.hu-n és Facebook-oldalunkon található.

 «

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 18.00–24.00

1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. • 06 1 323 5513 • muzeum@opkm.hu • www.opkm.hu 

DIÁK	–	SZÍN	–	JÁTÉK	X.

Elérkeztünk X., jubileumi évadunkhoz, amikor szecessziós iskolaépületünk kinyitja kapuit a diákszínjátszók előtt. Koreográfusok, 
rendezők, drámapedagógusok, muzeológusok közös munkájaként születik meg esti programunk. Idén nézőink is „előadóművé-
szekké” válhatnak egyik műsorszámunkban, és megtapasztalhatják a látvány és a mozgás bűvöletét.

18.00–19.00		 VIZUÁLIS	EFFEKTEK	A	19.	SZÁZADI	ISKOLÁBAN,	avagy hogyan váltunk a látvány rabjaivá? Bogdán Melinda 
tárlatvezetése az Orbis Pictus c. kiállításban 

19.00–19.45		 DRÁGASZÁG	(táncszínház)	–	NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA (BUDAPEST) / 11. B.
 Tárgyak, amiket szeretünk, tárgyak, amikért élünk, tárgyak, amiktől függünk. Egy darab, ami nem műtárgyakról szól…
 Rendezte: Tóth Laura

19.45–21.00		 MOLNÁR	FERENC:	EGY	CSIRKEFOGÓ	ÉLETE	– SENKISEMALSZIK TÁRSULAT
 „Ez a mese arra való, hogy özvegyasszonyok altassák el vele kisgyermekeiket, vagy jó gyerekek altassák el vele 

öreg és fáradt szüleiket. A mesét szép csöndben, folyékonyan kell mondani, az elejét élénken, mintha igaz volna. 
A végét pedig már lassabban és halkan, hogy mire vége szakad, aludjék el az, akinek mesélték.” (Molnár Ferenc)

 Rendezte: Kerekes Áron, Kovács Gergő

21.00–22.30		 SZECESSZIÓS	FÁTYOLJÁTÉK	A	„TÜNDÉRKASTÉLYBAN”	– MAGYAR MOZDULATMŰVÉSZETI TÁRSULAT ÉS 
MAGYAR MOZDULATKÓRUS

 Mozdulatművészeti improvizáció és közös tánc a nézők részvételével. Koncepció és koreográfia: Fenyves Márk, 
Pálosi István

A programokról részletes leírás olvasható a múzeum honlapján. A műsorváltoztatás jogát fenntar tjuk! Múzeumunk 24.00 óráig 
látogatható.

 «

Országos Széchényi Könyvtár 18.00–02.00

1014 Budapest, Szent György tér • 4-5-6. • 06 1 224 3742 • pr@oszk.hu • www.oszk.hu

ARANYALAP	–		az	értékőrző	OSZK	
Sétáljon az emlékezet aranyalapját őrző nemzeti könyvtárban! Nézze meg Arany-kincseinket, köztük a Toldi-trilógiát, pillantson 
be a magyar hangosfilm aranykorába, vegyen részt a Hot Jazz Band koncertjén, licitáljon aukciónkon, sétáljon elemlámpával 
raktárainkban! Várja önöket a Szentivánéji hajsza, egy eddig lappangó Ady-kézirat, s Pom Pom és társai rajzfilmzenéje! 

„MÁS	CSAK	LEVELENKÉNT	KAPJA	A	BOROSTYÁNT…”	– Arany János kiállítás, speciális tárlatvezetések (5. és 6. szint): 

18.00		 Szörényi	László	irodalomtörténész

19.00;	21.00	 Rózsafalvi	Zsuzsanna	kurátor

20.00	 Boka	László	irodalomtörténész	

22.00 Molnár Krisztina Rita

24.00	 Gryllus	Dániel	(Kaláka)

18.00–19.30;	21.30–23.00	„ARANYDIAFILMEK”	– Rózsa és Ibolya, Toldi stb. Bíró Ferenc gyűjteménye régi vetítőkön! 
 (5. szint, 516. terem)

20.00	„FÖLDI	EMBER	KEVÉSSEL	BEÉRI,/	VÁGYAIT	HA	KEVESEBBRE	MÉRI”	– Arany Stróbl Alajos szemével – Stróbl Mátyás 
vetített előadása (516. terem)

ÉLŐ	JELMEZFANTÁZIA – Molnár Dániel dizájner és SZENTIVÁNÉJI HAJSZA SHAKESPEARE HŐSEI UTÁN – játék 

A	MAGYAR	HANGOSFILM	ARANYKORA	– plakátkiállítás. Speciális tárlatvezetések (6. szint): 

18.30 Fekete Dávid kurátor 

19.30	 Kurutz	Márton	filmesztéta	
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01.00  RuhaTÁR – Szabó Magda hősei a kifutón egy rendhagyó divatbemutatón

KÜLÖNLEGES	TÁRLATVEZETÉSEK	és	+PROGRAMOK	A	KIÁLLÍTÁSOKBAN

Móricz csizmája 

18.00–22.00		 cipőworkshop

19.00		 Fehér	László	festőművész	tárlatvezetése	

20.00		 Tárgylesen	–	pop	up	kiállítás:	Dragomán György, Sajó László és Tóth Krisztina közreműködésével

22.00  Kovács Ida kurátor és Hegyi Katalin muzeológus tárlatvezetése

Önarckép álarcokban – Arany János-kiállítás

18.00  Kovács Ákos énekes tárlatvezetése

20.00  Meglepetésvendég

Annyi titkom maradt – Szabó Magda 100

21.00   Szabó T. Anna tárlatvezetése

23.00  Borbás Andrea és Kiss Borbála kurátorok tárlatvezetése meglepetésvendéggel

Finn100

22.00–01.00		 SzövegSzauna	–	Hallgasson kortárs finn irodalmat a gőzben. Fürdőruhára nem lesz szükség, most a szavak me-
legítenek, tisztítanak és lazítanak el. Minden egész órában indulnak a szaunaturnusok /a Finn Nagykövetséggel és a 
Finnagorával közös program

AKTIVITÁSOK	AZ	ÉJSZAKÁBAN

18.00–02.00

Arany-üzenőfal	– Verseny Arany Jánossal, avagy meddig folytatható egy tiszta rím. Tedd próbára a benned lakozó poétát, és folytasd 
Arany-challenge üzenőfalunkon a közösségi versed egy – tisztán rímelő – sor hozzátoldásával. Vigyázat: haladók a ritmizálásra is 
ügyelhetnek!

Toldi-erőpróba	– Ha útbaigazítást kérnek tőled, jellemzően egy petrencés rúddal jelzed az útirányt? Könnyedén emelgetsz malom-
követ? Semmilyen szellemi vagy fizikai viadal nem riaszt el? Akkor próbálj szerencsét nálunk! A Múzeumok Éjszakája során Toldi-
szabadulószoba várja a kalandvágyók csoportjait. Félóránként 4-5 fős csoportokban lehet majd megbirkózni a próbákkal. Előzetes 
regisztráció a szabadulo@pim.hu címen.

Múzeumi	selfie	– Ismered az érzést, amikor egy tárgy mintha hozzád és csak hozzád szólna, mintha kizárólag csak Te fejthetnéd meg 
különlegességét, kivételességét, vagy mikor mintegy villámcsapásként megérzed a múltat egy műalkotást szemlélvén? Eljött az ideje, 
hogy nyilvánossá váljanak e kitüntetett pillanatok. Barangold be Az önarckép álarcokban című Arany bicentenárium kiállítást, válaszd 
ki a Te tárgyadat, írd meg két mondatban történeteteket, posztold Facebook/Instagram-oldalunkra #tárgybazártszemek, és nyerd meg 
a könyvcsomagok egyikét!

Abigél,	segíts! – „Ki vagy te, Abigél?” Legenda, szent, csaló, hús-vér ember vagy szobor, a szomszéd vagy talán a sarki zöldséges? 
Tudod mit, nem is fontos, hogy ki vagy. Segítesz? Rád bízhatom a titkomat? Abigél várja a kéréseket, és legjobb tudása szerint segít. 
Ha Horn Micinek és Vitay Georginának bevált, talán Neked is segíthet! Nem csak Matulásoknak!

Garázsvásár	–	lebontott	kiállításaink	installációs	anyagából	–	fotók,	díszek,	apróságok – Kinek ne fordult volna meg a fejében a 
gondolat: „Ha a teremőr nem figyel, ezt a képet én bizony leveszem a falról!”? Itt a soha vissza nem térő alkalom, kiárusítjuk másolt 
kincseinket, hogy új, szerető gazdára leljenek az egykor a kiállítótereket díszítő, gazdagító képek és tárgyak. Minden egy példányban, 
minden jutányos áron, minden Önökre vár!

18.00–22.00		 Kapcsolj	kalligráfiára!
 Lépjünk Arany János nyomdokaiba, készítsük el saját Kapcsoskönyvünket, s írjuk tele ihletett, kalligrafikus 

betűkkel. Kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatják a könyvkészítés és a lúdtollal írás művészetét. 

20.00–24.00  Színészautomata – Vándorszínészképzés pillanatok alatt! Verset mondanál? Akcióhős lennél egy drámában? 
Némafilmben vagy reklámfilmben szerepelnél? Az automatával mindez lehetséges, végezetül még oklevelet is 
kapsz majd, hogy sikeres vándorszínészvizsgát tettél.

20.00–01.00		 Girl	Power!
 Címlapfotó, sminktanácsadás, -készítés, fotózás
 „A nő erős, bátor, és ha felismeri a maga küldetését, mindenre képes és alkalmas.” Ehhez a Szabó Magda-

idézethez sminkelünk ezen az estén, és ha kipróbálnád, hogy mutatsz egy címlapon, most ezt is megteheted!

 «

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola 17.00–23.00

1062 Budapest, Andrássy út 63–65.  • 06 1 413 3710/61 • kmkonyvtar2013@gmail.com • www.pestibarnabas.hu 

17.00–21.00  Épületbemutató – A neoreneszánsz iskolaépület védett műemlék. Különleges a kazettás függőfolyosó. Vezetett 
bejárás 15 percenként indul.

17.00–19.00		 Jótékonysági	könyvvásár	régi	és	új	könyvekből.	

Sütőipari	kiállítás,	Cukrászati	bemutató és süteményvásár, A kakaó diadalútja – Minikiállítás

17.00–22.00  Látható Labor – élelmiszeripari vizsgálati módszerek. Bemutató óránként.

 «

Petőfi Irodalmi Múzeum 18.00–02.00

1053 Budapest, Károlyi u. 16. • 06 1 317 3611/244 • muzeuminf@pim.hu • www.pim.hu 

A	KERTBEN	(Kapunyitás 17 órakor)

Ismét egész este izgalmas programokkal várunk mindenkit a gesztenyefákkal szegélyezett udvaron. Ha süt a nap, naptej és legyező 
nem árt, később talán már kardigánban, fröccsel, sörrel, üdítővel a kézben, kivételesen (csendesen) még 10 óra után is lehet a szabad 
levegőn élvezni a zenét és a színházat.

18.00  Szabó Balázs Bandája
 Szabó Balázs és bandája varázslatos dallamokkal, lírai szövegekkel varázsolja el a hallgatóságot. Zene és irodalom 

tájaira kalauzolnak, visszatérve, újrateremtve a versmondás zeneiségét, az énekelt vers hagyományát. A zenekar tag-
jai: Acsády Soma – basszusgitár, Ferencz László – dob, Harangozó Sebestyén – gitár, Ölveti Mátyás – cselló, Szabó 
Balázs – ének, hegedű, gitár, kaval, cajon

19.30	 Karinthy–slam–válaszok	a	jövőből/MZ/X	jel’kezz!
 „Kérlek, írótárs, válaszolj. Könyörgök neked, írd meg sebtiben – mi lesz? Hová megyünk? Meddig élünk? Mifelé 

törekedjünk?”

 A Slam	Poetry	Magyarországgal együttműködve arra kérjük a hazai slam szcéna ismert szövegelőit/költőit, hogy 
válaszoljanak egy fiatalember megható levelére, aki a 100 év múlva élő írástudót faggatja a jövőről, vagy, ha úgy 
tetszik, tegyék fel az őket foglalkoztató kérdéseket a 2110-es évek emberének, aki talán hologramon nézi a ma esti 
műsort egy könyv(holo?)tárban/felhőben.

 Vigyázat, friss, virtuóz költészet!

21.00		 Henry,	Will	és	a	többiek
 Részletek Shakespeare és Purcell A szentivánéji álom és A tündérkirálynő című darabjaiból.

 Közreműködnek: Turczi István – versek; Fekete-Kovács Kornél – trombita; Ávéd János – szaxofon; Oláh Krisztián – 
zongora; Horváth Balázs – nagybőgő; Gyárfás Attila – dob 

23.00		 Szőke	Panni	éjszakája
 Wagner-Fazakas	Júlia színésznő és Robert Dakowicz zenész Arany-balladát és népdalokat adnak elő

A	PIM	TERMEIBEN

16.00 Színház az egész! A Drámatábor résztvevőinek Toldi-előadása. Rendező: Lengyel Ferenc

19.00  Arany – Bálint András legendás estje
 Arany János, aki ifjúkori barátot hiányol, a figyelmes szerkesztő, a kislányát gyászoló, Az ember tragédiája dra-

maturgja, a Szent István-rend lovagkeresztjét visszautasító, majd azt elfogadó, a test nyavalyáira panaszkodó, 
a Margitszigeten bolyongó, az Őszikék mestere, az ironikus, bölcs ember mind megelevenedik versekben, bal-
ladákban, naplójegyzetek, levélrészletekben, szerkesztői megjegyzésekben. Egy gazdag, kevéssé ismert Arany 
Bálint András nagyszerű, lebilincselő tolmácsolásában.

20.30		 Törzsasztal
 Kinek milyen törzsasztala van, akár valós, akár képzeletbeli? Kik ülnek oda, és mivel töltik az időt? Együtt esznek, 

isznak, kártyáznak, írnak, szomorúak, örülnek, összeesküsznek, fociznak, varrnak? Akik bepillantást engednek 
fél-fél órára a barátaikkal az asztaltársaságuk titkos életébe: Falcsik	Mari,	Kukorelly	Endre,	Szőcs	Petra	és	
Zalán Tibor. 

21.30		 Finnugor	(halszagúúúú	:D)	atyafiság	–	Szörényi	László	előadása
 Minden, amit mindig is tudni akartunk a finn és magyar irodalom kapcsolatáról, a finnugorságról, a Szörényi profesz-

szortól megszokott izgalmas, tanulságos és rendkívül szórakoztató formában. Aki még nem ismeri a magyar irodalom 
élő lexikonát, véletlenül se hagyja ki ezt az előadást! A Szörényit ismerőknek, a rajongóknak mondanunk sem kell…
angol nyelvű tolmácsolással /a Finn Nagykövetséggel és a Finnagorával közös program
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 «

Resident Art Budapest 19.00–23.00

1061 Budapest, Andrássy út 33. II/1., 29-es kapucsengő • 06 20 546 2083 • hello@residentart.com • www.residentart.com

19.00–22.00		 Élő	Könyvtár	a	Resident	Art	Budapest	művészeivel:	Kondor Attilával, Romvári Mártonnal és Varga Zsolttal

22.00–23.00		 AláFESTŐzene

A belépés díjtalan!

 «

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 18.00–24.00

1065 Budapest, Nagymező u. 8. • 06 1 413 1310 • info@capacenter.hu • www.capacenter.hu 

Elég közel vagy? Negyedik alkalommal vesz részt a Múzeumok Éjszakája programsorozatban Magyarország fotográfiai intézmé-
nye, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ. Tárlatvezetésekkel várjuk az érdeklődőket aktuális kiállításunkhoz kapcsolódó-
an, mely Elliott Erwitt, a Magnum fotóügynökség világhírű fotósának sokoldalú életművét mutatja be.

16.00; 18.00; 22.00 Tárlatvezetések

 Elliott Erwitt Retrospective című kiállítása egyedülálló és átfogó képet ad a fotográfus munkásságáról. Erwitt 
félreismerhetetlen stílusa, gyakran szellemes képei izgalmas pillanatokat tárnak elénk.

 «

Róth Miksa Emlékház 16.00–24.00

1078 Budapest, Nefelejcs utca 26. • 06 1 341 6789 • rothmiksa@euroweb.hu • www.facebook.com/rothmiksaemlekhaz/

Bűnbarlang	a	Csikágóban	–	avagy	a	lopás	kultúrtörténete. Azt talán nem mernénk állítani, hogy a lopás egyidős az emberrel, de az 
se lehet a véletlen műve, hogy már a Tízparancsolatba is bekerült: „Ne lopj!” Ön szerint sikertörténetté vált ez a parancsolat? Nézzünk 
utána! A Róth Miksa Emlékház a pesti Csikágó kellős közepén fekszik, ezért akár azt is mondhatnánk, hogy a hely szellemét idézzük 
meg, amikor megpróbálunk szembenézni a bűnnel az Ősatyák korától máig. Ám a sok-sok egyszerűbben megítélhető ügy mellett 
hogy is állunk Prométheusszal, az etikus hackerekkel, a gyerekbűnözéssel vagy a spontán privatizációval, és ami utána következett? 

Ha már elég volt a szövegből, a mai kor tanúiként saját kis szellemvasutunkkal utazhatjuk be a Tolvajlabirintust. Vigyázzon, 
miközben számos kísértésnek fogjuk kitenni, itt igazi nagykutyákkal is találkozhat. Végül, ha sikerrel kikerül a bűn labirintusából, 
és átvágott a becsületkasszás büfén is, mielőtt elmegy, kérjük, nézzen tükörbe – javasoljuk, semmiképp se utoljára! Ha sokan 
teszünk így, még az is lehet, hogy a nem túl távoli jövőben meglepő és mulatságos dolgok tör ténnek velünk...

16.00–24.00 Tolvajlabirintus – kis szellemvasút – neves fővárosi vendégművészek által tervezett attrakciónkon saját felelős-
ségedre most Te is szembenézhetsz a Bűnnel. (18 éven aluliak csak felnőttek társaságában látogathatják!) 

ELŐADÁSOK	óránként. Műsorvezető: Haagen Imre. (Ha érdekli a téma, kérjük, legyen pontos!)

16.00–16.45	 Láthatatlan	múzeum,	a	legnagyobb	műkincslopások – Martos Gábor (művészeti író)

17.00–17.45 Ez vár rájuk – Dante leírása a pokolra jutott tolvajokról – Nádasdy Ádám (költő, műfordító)

18.00–18.45 Lopva ismerszik meg a magyar – A kriminalisztika és a nemzetkarakterológia kapcsolata a tulajdon elleni 
bűncselekmények	esetében – Bezsenyi Tamás (kriminológus, NKE-RTK)

19.00–19.45	 8.	parancsolat:	Ne	lopj! – Heller Ágnes és Gábor György filozófusok beszélgetnek arról, ami a Bibliában áll a 
lopásról

20.00–20.45	 Sorsunk,	avagy	az	ellopott	családi	gyűjtemények	sorsa	– Mravik László (művészettör ténész)

20.30–21.15     Az internet a lopás médiuma? És kik az etikus hackerek? A NetAcademia közreműködésével. Részletek a honlapon!

21.00–21.45	 Lenyúlt	hangok,	lopott	dallamok	– Csepelyi Adrienn (zeneesztéta) 

21.30–22.15	 Divatlopás,	lopásdivat	– Rangos Katalin (újságíró) /Műhelyépület/

22.00–22.45 A borvizezésen túl – mit és hogyan lopnak a gasztronómiában? Kerényi Péter, a Zwack csoport exsajtófőnöke

23.00–23.45	 Nagyon	eredeti	tőkefelhalmozás	– Ki lesz tulajdonos, és ki marad alkalmazott, ez volt a fő kérdés 1990 után. 
Hét éve új korszak köszöntött be – Farkas Zoltán (újságíró, HVG)

 «

Postamúzeum 18.00–24.00

1068 Budapest, Benczúr utca 27. • 06 1 269 6838 • urban.gyongyi@postamuzeum.hu • www.postamuzeum.hu 

18.00		 Újra	szól	a	postakürt	…

18.00–22.00  Ki vagyok én? – Grafológiai gyorselemzés kézzel írt levelek alapján

20.00		 Nosztalgiakoncert	a Postás Szimfonikus Zenekar emlékére – Szabadtéri koncert 

22.00  Az én postám – Szubjektív tárlatvezetés Siménfalvy Ágotával, a Budapesti Operettszínház színművésznőjével és Dr. 
Horváth Lászlóval, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum címzetes igazgatójával

18.00–24.00  Tárlatvezetések az állandó és az időszaki kiállításban

18.00–24.00		 Kreatív	műhely	– Levélírás régi eszközökkel, egyedi üdvözlőlapok készítése, levélfeladás egy 80 éves postahivatal-
ban, nosztalgia-levélszekrények ürítése és egyéb érdekességek

 «

Rendőrmúzeum 16.00–24.00

1087 Budapest, Mosonyi utca 5. • 06 1 477 2183 • titkarsag@rendormuzeum.com • www.rendormuzeum.com

A	Rendőrmúzeum	udvari	/	szabadtéri	programjai:

16.00–18.00		 Folyamatosan	„Körutazás	rendőrautóval”	a	Mosonyi	utcai	objektum	udvarán	(a BRFK Közrendvédelmi Főosz-
tály programja)

18.00–18.20		 A	Készenléti	Rendőrség	Zenekarának	műsora

18.25–18.50		 Intézkedéstaktikai	és	közelharc-bemutató (Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar)

18.55–19.25  Kutyás bemutató (Készenléti Rendőrség)

19.25–19.40		 Akcióban	a	Rendőrség	(Készenléti Rendőrség)

19.40–20.05		 Katonai	közelharc-	és	önvédelmi	bemutató	(Centra Volk)

20.05–20.35		 Stand-up	fellépő	műsora (tervezett fellépő: Badár Sándor)

20.35–20.50		 Játékos	bűnmegelőzés	Athos	robottal	(Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács)

A	múzeum	épületében	lévő	programok:

16.00–22.00  Csillámtetoválás

16.00–24.00		 Folyamatosan:
 • Gyermekek részére rajzolási (kicsiknek színezési) lehetőség; puzzle kirakójáték
 • Motorszimulátor kipróbálásának lehetősége 
 • Múzeumi teszt
 • Grafológiai elemzés
 • Logikai játék különböző ördöglakatokkal (Mensa HungarIQa)
 • Bűnmegelőzési teszt (BRFK Bűnmegelőzési Osztály)
 • Játékos bűnmegelőzés Athos robottal (Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács)
 • Alkoholszonda kipróbálása (BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály)
 • Okmányok ellenőrzésének és vizsgálatának bemutatása (ORFK Repülőtéri Rendőr Igazgatóság)
 • Védőfelszerelések – pl. pajzs, sisak, testpáncél – és fegyverek bemutatása (BRFK Közrendvédelmi Főosztály)
 • Lézerpisztoly-lövészet (Készenléti Rendőrség)
 • Készenléti Rendőrség „Határvadász” Toborzócsoport programja
 • Tenyérlenyomat-vétel

16.00–21.00		 A	Rendőrmúzeum	épülete	előtt
 • Kerékpáros ügyességi akadálypálya kipróbálásának lehetősége (Készenléti Rendőrség programja)
 • Segway kipróbálásának lehetősége (Készenléti Rendőrség programja)
 • Happycopter–helikopter szimulátor kipróbálásának lehetősége
 • Rendőrségi gépjárművek bemutatása, melyeket a látogatók álló helyzetben kipróbálhatnak!
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 «

Sziklakórház Atombunker Múzeum 10.00–24.00

1012 Budapest, Lovas út 4/c • 06 70 701 0101 • info@sziklakorhaz.hu • www.sziklakorhaz.hu 

10.00–24.00 Tárlatvezetések a Sziklakórházban páratlan új kiállítással 
 Egyedülálló kiállítás nyílik a Sziklakórházban! EREDETI TÁRGYAK érkeznek Hirosimából és Nagaszakiból! Ne 

hagyja ki ezt a páratlan lehetőséget, és tekintse meg új kiállításunkat a Múzeumok Éjszakáján! 

A Sziklakórház izgalmas, interaktív tárlatvezetések keretében lesz látogatható, melyek tervezett indítási rendje: 

10.00–18.00 10-15 percenként – A Sziklakórházban megváltott karszalaggal

18.00–24.00  5-10 percenként – Bárhol megváltott karszalaggal 

A	Hirosimai	Béke	Emlékmúzeummal	és	a	Nagaszaki	Atombomba	Múzeummal	közösen	készített	kiállítás	
„Én lettem a halál, a világok pusztítója” című kiállításunk az első komplex, állandó kiállítás Európában, amely bemutatja az atomfegy-
verek emberre és környezetre mért hatását az 1945-ben Hirosimát és Nagaszakit ért atomtámadáson keresztül. A kiállítás nemzetközi 
viszonylatban is egyedülálló és hiánypótló. A kiállított eredeti tárgyakat a hirosimai és nagaszaki múzeumok bocsátják rendelkezésünk-
re. A kiállítás azért jön létre, hogy felhívjuk a figyelmet a kibontakozó új hidegháborúra és a változatlanul meglévő atomfenyegetettségre. 

10.00–18.00 Szabadtéri programok – Statikus és dinamikus bemutatók 

	 Az	MH	2.	vitéz	Bertalan	Árpád	Különleges	Rendeltetésű	Ezred	bemutatója
 Izgalmas és látványos dinamikus katonai bemutatók keretében megismerhetjük az MH 2. vitéz Bertalan Árpád 

Különleges Rendeltetésű Ezredet és tevékenységét! 

	 Az	MH	93.	Petőfi	Sándor	Vegyivédelmi	Zászlóalj	statikus	bemutatója	során sugárfelderítő kézi eszközöket 
ismerhetnek meg, valamint lehetőség lesz egyéni védőruhába beöltözésre és gázálarc felvételére is!

Belépéssel kapcsolatos információk: Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy 10–18 óra között CSAK a Sziklakórház Atom-
bunker Múzeumban előzetesen vagy aznap a helyszínen megváltott karszalaggal van lehetőség a látogatásra! A Sziklakórházban 
váltott Múzeumok Éjszakája-karszalagok természetesen a programban részt vevő összes múzeumban érvényesek és felhasz-
nálhatóak! 18.00–24.00 óra között BÁRHOL megváltott karszalaggal látogatható a múzeum.

2017. 06. 25.  Vasárnap – Ráadásnap

10.00–20.00  Múzeumok Éjszakája Akció – Kerülje el a hosszú sorban állást, és jöjjön vissza másnap! Váltsa meg elővé-
telben karszalagját a Sziklakórházban, és vegyen részt egy 60 perces tárlatvezetésen vasárnap, a Múzeumok 
Éjszakája másnapján! A ráadásnapon kizárólag elővételben, 2017. 06. 24-én 24:00 óráig a Sziklakórházban 
megváltott karszalaggal van lehetőség a belépésre, vagy normál belépőjeggyel. 

 «

Terror Háza Múzeum 18.00–02.00

1062 Budapest, Andrássy út 60. • 06 1 374 2600 • muzeum@terrorhaza.hu • www.terrorhaza.hu

A Terror Háza Múzeumban szokás szerint este hattól hajnali kettő óráig várjuk az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján. 

A látogatók állandó kiállításunk mellett rendhagyó történelemórákon vehetnek részt:

18.00		 Szabó	Ákos:	Megtorlás 1956 – Hőseink 

19.00	 Balogh	Gábor:	Szabadságharcosok népe

20.00		 Markó	György:	Megtorlás – Hajsza a felkelők után

21.00		 B.	Varga	Judit:	Az Emlékév képei – A forradalom fotókrónikája

22.00	 Horváth	Miklós:	Harcban a megtorló gépezettel – Iván Kovács László és Maléter Pál

23.00		 Békés	Márton:	A legfiatalabb hős – Mansfeld Péter (1941–1959)

A „Múzeumok Éjszakája műtárgya” Gömbös László szobrászművész Smasszernő című alkotása.

Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét, hogy június 24-én a múzeum nyitvatar tása a kiállítóterek telítettsége esetén biztonsági 
okokból módosulhat. Az utolsó belépés ideje: éjjel 1 óra 30 perc.

KIÁLLÍTÁSOK

Róth	Miksa	üvegfestményei	a	historizmustól	a	szecesszióig

Róth	Miksa	otthona	(lakásmúzeum)

15.30–16.00		 Előadás	–	A	bűn	ábrázolása	Róth	Miksa	művészetében – Fényi Tibor (igazgató, Róth Miksa Emlékház)

16.00–19.00			 Mozaikkészítő	gyerekfoglalkozás

18.00–18.30  Tárlatvezetés – A Róth család tör ténete

20.00–20.30  Tárlatvezetés – Róth Miksa üvegfestményei

21.00–21.30		 Angol	nyelvű	tárlatvezetés	– The glass painting of Miksa Róth

Az előadásokra névre szóló ülőhelyet csak azoknak tudunk biztosítani, akik nálunk vásárolják meg a karszalagjukat. Kérjük, 
jelentkezzen a rothmuzeum@euroweb.hu címen. Részletesebb programleírást talál a muzej.hu honlapon és az emlékház 
Facebook-oldalán.

 «

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár – MNM 18.00–02.00

1013 Budapest, Apród u. 1–3. • 06 1 201 1577 • semmelweis@museum.hu • www.semmelweismuseum.hu

18.00–18.30	 Könnyű	és	gömbölyű,	színjátszó	az	átlátszó. Buborékbemutató Máthé Danival.

19.00–20.00	 Nők	a	görög-római	orvoslásban. Dr. Németh György ókortör ténész előadása. 

20.00–21.00	 Tárlatvezetés:	Alkotó elmék, gyógyító orvosok. Innovatív medicina 1876–1945 c. új időszaki kiállításban, 
amelyben Dr. Szabó Katalin, a tárlat kurátora vezet.

21.00–21.45 Gyógyítás ürülékkel. Dr. Magyar László András orvostörténész előadása.

21.45–22.45	 Közkívánatra!	Domján Lajos tárlatvezetése, Képek a gyógyítás múltjából c. állandó kiállításban.

23.00–24.00 Kis esti kerti koncert – Szeiler Bálint a húrok közé csap.

 «

Szabad Tér Színház – Margitszigeti Víztorony kilátó, galéria és udvar 18.00–23.00

1122 Budapest, Margitszigeti Víztorony • 06 1 340 4196 • produkcio@szabadter.hu • www.szabadter.hu 

Élet	–	VÍZ	–	SPORT	–	erő	a	Margitszigeten – tör téneti kiállítás Jaksics György hagyatékából

A 106 éves műemlék víztorony impozáns épületében helytör téneti kiállítást mutatunk be, különleges dokumentumokat a tavaly 
elhunyt Jaksics György több mint ezertételes gyűjteményéből, aki ker tészként került kapcsolatba és esett szerelembe a Margit-
sziget páratlan természeti és épített ér tékeivel.

A kiállítási anyag a júliusban Budapesten megrendezésre kerülő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a vízre, a (vizes) sportok 
és kulturális események margitszigeti tör ténetére fókuszál, arra a gazdagon illusztrált közösségi életre, amely a főváros szívében 
elhelyezkedő, méltán közkedvelt „közparkunk” históriáját az elmúlt két évszázadban jellemezte. Régi képeslapok, fürdőbelépők, 
gyógyvízkatalógusok, szállodai vendégkönyvek, térképek, újságcikkek, korabeli hirdetések, fotóriportok, emlékplakettek, érmek, 
plakátok, karikatúrák, bélyegek, gőzhajójegyek, tagsági igazolványok, meghívók és egyéb relikviák nyomán elevenedik meg 
előttünk a Margitsziget hajdanvolt sportélete, a mozgás kultúr tör ténetének színes krónikája.

Szakmai konzultáns és kiállításrendező: Steffanits István

 «

Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, Hűvösvölgy állomás 10.00–01.00

1021 Budapest, Hűvösvölgy • 06 1 450 1497 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu 

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút programja a 47. oldalon található.
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 «

Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola 18.00–22.00

1149 Budapest, Mogyoródi út 56–60. • 06 1 273 2741 • titkarsag.vmszki@gmail.com • www. vmszki.hu

A zajgó főváros közepén gyönyörű japánkertünkben a virágzó cserjék, zöldellő fák között, az élet ösvényén, a kívánsághídon 
átsétálni különös élmény. Kiszakít a mindennapok őrlő gondjaiból, és lelkünket a természet illatos harmóniájával, a befelé for-
dulás, megtisztulás élményével tölti meg. 

Sötétedéskor fáklyák között a ker t egy újabb sejtelmes-rejtelmes arcát mutatja. Iskolánk büszkélkedhet az ország első, idestova 
88 éves japánkertjével. A növénykülönlegességek és a kert fennmaradásának tör ténete további érdekességet jelentenek.

18.00–22.00  Minden egész órakor ker tészmérnök tanáraink japánkerti vezetést tar tanak, és minden titokba beavatják a kí-
váncsi érdeklődőket.

Szeretettel várjuk vendégeinket az idei tanévben megnyílt Varga Márton Múzeumban is.

 «

Várkert Bazár 18.00–24.00

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2–6.• 06 1 225 0310 • info@varkertbazar.hu • www.varkertbazar.hu

LÁTOGATHATÓ	KIÁLLÍTÁSOK

ÚJ VILÁG SZÜLETETT

A HÁBORÚ URAI

KONDOR BÉLA GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA

CSERNUS TIBOR-EMLÉKMŰTEREM

JÁTÉKKIÁLLÍTÁS KÖRNYEI ALICE GYŰJTEMÉNYÉBŐL

SZUBJEKTUM – Kortárs magyar fotográfia

PROGRAMOK

Testőrpalota

18.00–22.00  Játék-Kert:	„Hej,	vára,	vára...”
 Ügyességi játékok, kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyobbacskáknak a Játékkiállításon Környei Alice 

vezetésével

18.00; 20.00; 22.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Kondor Béla-kiállításon

Déli paloták

18.00; 20.00; 22.00 Rendhagyó tárlatvezetések az Új világ született és A háború urai című kiállításon

14.00–24.00 Hangszert a kézbe – Könnyűzenei játéktér és ismeretterjesztő sorozat
 Interaktív hangszerkiállítás elismert szakemberek közreműködésével, kézbe vehető és kipróbálható eszközökkel 

és ministúdiók 350 négyzetméteren. Próbálj ki hangszereket, zenélj, tanulj! Több mint 100 hangszer csak arra 
vár, hogy a látogatók megszólaltassák! 

Neoreneszánsz	kert,	Paloták,	Rendezvényterem	

18.00;	19.30;	21.00	Rejtőzködő	értékek

 Tematikus idegenvezetéseink során a Várkert Bazár rejtett kincseibe nyerünk bepillantást.

Öntőház	udvar	és	Szárazárok	színpad

15.30–22.00		 A	Cseh	Tamás	Program	nyertes	zenekarainak	koncertje
Zene, buli, tánc, fesztivál. Bemutatkoznak a Cseh Tamás Programban támogatást nyert zenekarok. 

Fellépők: Hoodoo Offenders, Synema, Window, Passed, NB, Mary Popkids, Massza, Flatband, Deep Glaze, Anton Vezuv, Muriel, 
Junkie Jack Flash

A tárlat- és idegenvezetésekre a muzej.hu oldalon várjuk a regisztrációt.

 «

Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont 14.00–02.00

1221 Budapest, Anna utca 7. • 06 1 229 2300/104 • muzeum@torley.hu • www.torleymuzeum.hu

	A	Törley	múltja	és	jelene	– pezsgővel és zenei ínyencségekkel!
14.00 Kapunyitás
14.00–01.30	 A	Törley	Pezsgőpincészet	történetét	bemutató	tárlat.	A kiállítótérbe lépve egy pezsgősdugó belsejében találja 

magát a látogató, amelyből egy palackba, onnan pezsgőspohárba sétálhat át, és eközben megismerkedhet a 
Törley múltjával, jelenével. 

14.30–01.00	 Hogyan	kerül	a	buborék	a	pezsgőbe?	– a pezsgőérlelő pincében vezetett séta során a látogatók megismerked-
hetnek a pezsgőkészítés rejtelmeivel. 

A helyszínen teljes árú – felnőtt karszalagot vásárlók garantált nyereményt biztosító játékban vehetnek részt.
ZENEI	PROGRAMOK:
18.30  Zolbert – A smooth jazz műfaj hazai nagykövete, a 2014-es Jazzy Dalverseny fődíjasa!
20.30  Latin Combo – zene, tánc, pergő kubai ritmusok, salsashow! 
Az udvaron Pezsgőbár várja az érdeklődőket.
Megközelíthető 47-es villamossal, illetve a Múzeumbusz Törley-járatával.

 «

Új Akropolisz Kulturális Egyesület 14.00–24.00

1085 Budapest, Rigó utca 6–8. • 06 20 542 8913 • akropolisz@ujakropolisz.hu • www.ujakropolisz.hu 

KINCSET	REJTŐ,	ÉRTÉKŐRZŐ	SZIMBÓLUMOK	– Alkoss és játssz velünk!
Minden szimbólum egy titkos ajtó, amely ősi kincseket őriz. Kukkants be mögéjük, és fedezd fel a rejtett, közös lényeget a termé-
szetben, önmagadban és a világban. Hallgasd meg, mit mesélnek, és azt veszed majd észre, hogy a tör ténet benned folytatódik. 

Kelts életre egy szimbólumot!
Fess saját kezűleg magyar és antik szimbólumokat ábrázoló, Múzeumok Éjszakája-karszalaggal díjmentesen elvihető, műkő 
fali díszt otthonra vagy ajándékba! A kézműves workshopon két festékréteg között megismerkedhetsz az egyes szimbólumok 
jelentésrétegeivel, és a hozzájuk kapcsolódó mítoszokkal is. Az alkotó workshop elsősorban felnőtteknek szól, a részvételt 10 
éves kor felett ajánljuk. 

14.00–18.00 Szimbólumvadászat – Régészkedés gyerekeknek

Élet–játék–filozófia
Fedezd fel rejtett ér tékeidet együttműködő társasjátékaink segítségével! Juss ki a Barlangból! Hódítsd meg a piramist! Kövesd 
Ariadné fonalát a labirintus szívébe! Beszélgess a sorssal egyiptomi módra az ősi Szenet-játékkal! Memóriajáték archetípusok-
kal: erre érdemes lesz emlékezned! Erénykerék – pörgesd meg, és erősítsd meg egy szunnyadó képességedet!

Megszólalnak a szimbólumok
17 órai kezdettel minden páratlan órában magyar, görög, egyiptomi, indiai és egyetemes szimbólumok jelentéseiről hallhatsz 
blokkonként bő fél órában. Tudatosítsd magadban a felsejlő erényeidet, amelyeket az egyes jelképek megjelenítenek. Az erő 
forrása benned van, ébreszd fel, lépj vele kapcsolatba!
17.00–17.40	 Labirintus,	életfa	és	a	kör	négyszögesítése	
19.00–19.40	 Mandala,	lótusz	és	a	világ	köldöke	
21.00–21.40	 Kolibri,	tűz,	kard	és	pajzs	
23.00–23.40	 Kapu,	egyiptomi	szívmérlegelés	és	a	Ji	Csing	néhány	hexagramja

 «

Újpesti Lepke Múzeum 15.00–24.00

1041 Budapest, Dessewffy u. 26. • 06 70 312 61 62 • ujpestilepkemuzeum@gmail.com • www.ujpestilepkemuzeum.hu

17.00–23.00		 Élő	egzotikus	lepkék	és	bogarak	és	azok	fejlődési	alakjainak	bemutatása. 
1. Samia	ricini: Európában is meghonosodott ázsiai lepkefaj. Magyarországon még nem él. Selyemért tenyésztették.
2. Ugandai	Rózsaborgár: Több színben is pompázik, tapintása bársonyra hasonlít. 4-6 cm hosszú.
3. Orrszarvúbogár: Közép- és Dél-Amerikában is honos bogár. Hossza eléri a 4-6 cm-t.
4. Ázsiai	botsáska: A kifejlett nőstény elérheti akár a 35 cm hosszt is. Rendkívül érdekes, ahogy próbálja álcázni magát. 
5. Élő trópusi lepkék bemutatása.

A nyitvatar tás alatt óránként indul tárlatvezetés.
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 «

Yunus Emre Török Kulturális Központ 18.00–24.00

1062 Budapest, Andrássy út 62. • 06 1 301 0034 • budapeste@yee.org.tr • yee.org.tr/macaristan-budapest 

18.00–18.30; 19.00–19.30; 20.00–20.30; 21.00–21.30 Táncház 

Török	gasztrosarok	

18.30–19.30		 Erişte

20.00–20.45  Menemen

21.00–21.45  Yayla leves

18.30–19.00;	20.00–20.30;	21.00–21.30	Török	nyelvi	sarok

19.30–20.00; 21.00–21.30; 22.00–22.30 Épületbejárás (idegenvezetéssel) 

18.00–22.00	 Török	kézműves	bemutatók	– Kalligráfia

23.00–24.00 Koncert

 «

Zenetörténeti Múzeum 17.00–01.00

1014 Budapest, Táncsics M. u. 7. • 06 1 214 6770/272 • museum@zti.hu • www.zti.hu/museum 

17.00		 Udvar:	Kodály	és	a	magyar	kórusirodalom (Honvéd Férfikar, vez. Strausz Kálmán)

18.00		 Lépcsőház:	Lajtha-szobor avatása

18.30		 Lajtha-emlékszoba:	Lajtha-emlékérem kibocsátása, az emlékszoba bemutatása, hangverseny
 (km. Ozsvárt Viktória, Farkas Katalin, Szabó Ferenc János) 

19.00		 A	zongorista	Bartók,	tárlatvezetés	(Büky Virág)

19.30		 Bartók-terem:	Dohnányi	és	Bartók,	koncert	és	előadás	(Szilágyi Szabolcs, Borbély László, Kusz Veronika)

20.30		 Bartókné	Pásztory	Ditta	hagyatéka,	tárlatvezetés (Baranyi Anna)

21.00		 Zongoraműhely	és	hangszerek	Magyarországon,	zenés	tárlatvezetés	(Gombos László)

21.30		 Dohnányi	Amerikában,	a	kiállítás	bemutatása (Kusz Veronika)

22.00		 Bartók-terem:	Kodály	és	Lajtha	zongoraművei	(Balog József)

23.00  A Bartók és kortársai kiállítás bemutatása (Dalos Anna)

23.30		 Táncház	magyar	népi	muzsikával,	tánctanító művészekkel

 «
Zwack Múzeum és Látogatóközpont 17.00–01.00

1095 Budapest, Dandár u. 1. • 06 1 476 2383 • muzeum@zwackunicum.hu • www.zwackunicum.hu 

Te tudod, mikor készült az első Unicum? És hogy jön ehhez az improvizáció?

Gyere el június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján a Zwack Múzeumba, és Te is megismerheted a Zwack család és az idén 125 éves 
Soroksári úti gyár tör ténetét a Grund Színház rendhagyó tárlatvezetésén keresztül!

Hallgasd Odett koncertjét, vagy utazz el a Belau zenéjével egzotikus tájakra!

Folyamatos	délutáni	és	esti	programok:
• Unicum bitter kurzus Gulyás Csaba italszakértővel
• Boros mentorprogram a Gere Pincészettel, előadók: Fröhlich Tamás, a pincészet sommelier-je és Szittnyai Zalán, a Zwack 

Izabella Borkereskedés borszakértője.
• A Zwack családról és a cégről szóló rövidfilm folyamatos vetítése
• Az eredeti állapotában felújított Unicum-szíve lepárló megtekintése
• Európa egyik legnagyobb minipalack-gyűjteménye különleges, egyedi italokkal

Koncertek,	előadások:

17.00; 18.00; 19.00 Interaktív tárlatvezetések

20.00 Grund Interaktív Improvizációs Show

21.00	 Odett-koncert

22.15 Belau-koncert

 «

Vasarely Múzeum Budapest 18.00–24.00

1033 Budapest, Szentlélek tér 6. • 06 1 439 3315  • litza.juhasz@szepmuveszeti.hu • www.vasarely.hu

A mozgás illúziója – Vasarely nyomában
Sétáljunk azon az ösvényen, amit a kinetikus művészet atyja, Victor Vasarely élete során bejár t. A mozgás, az idő és a tér iránti 
érdeklődése nemcsak az anyagok kiválasztását, hanem kompozícióit is inspirálta. Mely művei alapulnak optikai illúziókon? 
Melyek azok, amelyek csak akkor kelnek életre, ha előttük mozgunk? Vasarely nyomában sétálva megérthetjük és kipróbálhatjuk 
az összetett elméleteket megvalósító egyszerű megoldásokat.

18.00–24.00		 Állandó	és	időszaki	kiállítások
 Frissen újrarendezett állandó kiállítás
 A felújítás miatt több mint egy éve bezárt Vasarely Múzeum frissen újrarendezett állandó kiállítással nyílik meg jú-

niusban. A Victor Vasarely pályáját bemutató tárlaton öt szekcióba csoportosítottuk a művész alkotásait. A kiállítás 
részletesen foglalkozik a művész Bortnyik Sándor „Műhely”-ében töltött rövid, meghatározó időszakával, amely a 
művész párizsi éveit és a világhírnevet hozó op-art és kinetikus műalkotásokat is meghatározta. Kurátor: Imre Györgyi

	 OSAS	COME	BACK	
 A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület OSAS COME BACK című kiállítása a tagok 2016-2017-ben készült 

műveinek bemutatásával ünnepli a Vasarely Múzeum Budapest újranyitását. Az új művek azt az eleven művé-
szeti szemléletet képviselik és építik tovább, amely Victor Vasarely geometrikus-konkrét művészetét jellemzi, és 
amely ma is érvényes. Kurátor: Mauer Dóra

18.00–22.00		 A	gyűjtemény	felfedezése
	 Nélkülem	nincs	illúzió
 Vasarely úgy gondolta, hogy a művészet olyan, mint bármilyen kapcsolat – kettőn áll a keringő. Néhány kompo-

zíciójának hatását csak akkor tapasztalhatjuk igazán, ha járkálunk előtte, vagy legalább egy kicsit jobbra-balra 
mozgunk. Kószáljunk a kiállításon, és nézzük meg, hogy Vasarely munkái milyen betekintést nyújtanak a tér 
negyedik dimenziójába – az időbe.

 Forgatás és csúsztatás
 A Vasarely korlátozott példányszámban kiadott könyveiben mellékelt reprodukciók segítségével megfigyeljük, 

hogy a pöttyök és körök egyszerű konfigurációjának adott irányba tör ténő mozgatása folyamatosan változtatja 
a kompozíciót. Egyes illúziók létrejöttéhez forgatni, másokhoz inkább csúsztatni kell. 

	 A	rombusz	egy	mozgásban	lévő	négyzet
 Tiszta tudomány. Kapcsoljunk fel egy reflektort, és világítsunk egy üres falfelületre. Vegyünk kézbe egy négyzetet, 

és tar tsuk a fény elé. Figyeljük az árnyékát a falon. Lassan forgassuk el. Láthatjuk, hogy a rombusz tényleg egy 
mozgásban lévő négyzet! Járjuk körbe e hétköznapi matematikai jelenséget Vasarely ér telmezésében, és nézzük 
meg, milyen más optikai illúziókat rejtett el négyzet-rombusz kompozícióiban!

	 Az	agyam	túl	sok	információt	kap?
 A túlzott ingerlés hogyan terheli túl az agyat, és miként okozza azt, hogy üres tereket zár t dobozokként látunk? 

A kinetikus művészet atyja, Victor Vasarely ezt egy varázslatos formával szemlélteti.
	 Vasarely	és	a	varázsszőnyeg
 Ha Vasarely nappaliját kellene berendeznünk, vajon mi kerülne a padlóra? Valami igazán térbeli! A caraWonga 

rombusz alakú modulokból álló szőnyegei teret engednek a fantáziának. Néhány egyszerű mozdulattal köny-
nyedén összekapcsolhatjuk az elemeket, és máris élek és sarkok domborodnak ki, vagy épp mélyednek be a 
szőnyegen. Legalábbis úgy tűnik…

 Próbáljunk meg együtt elkészíteni egy Vasarely ihlette kárpitot, játsszunk a színekkel és a rombuszokkal, alkos-
sunk egy térbeli hatású varázsszőnyeget!  

18.00–22.00 Alkossunk	együtt!	Ritmusos	rombusz?	Rengő	rombusz?	Ringó	rombusz?
 Haladó? Hir telen? Hulló? Milyen mozgást ábrázoljunk? Merítsünk inspirációt Vasarely műveiből, és a kivágott 

színes rombuszok segítségével gördítsük gondolatainkat a valóságba.
19.30–20.00;	20.30–21.00	Táncelőadás.	Zadam Társulat: I

,
M PRO – Nézőpont

 A Nézőpont című, strukturált improvizációra épülő performance Victor Vasarely műveiből indul ki. A két táncmű-
vész élő zene kíséretében reflektál a kiállítótérben elhelyezett művekre. Az előadók a mozgáson és a zeneiségen 
keresztül jelenítik meg az alkotások dinamikáját. 

 Koncepció és rendezés: Zambrzycki Ádám; Táncművészek: Sebestyén Tímea, Zambrzycki Ádám
 Csellóművész: Kertész Endre
 Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Műhely Alapítvány, Medáliák Egyesület
Belépés 16.30-tól, Múzeumok Éjszakája-karszalaggal. A programokon – műtárgyvédelmi követelmények miatt – csak korlátozott lét-
számban, érkezési sorrendben lehet részt venni. Az utolsó belépés várható ideje (karszalaggal rendelkezők számára is): 23.00 óra.
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Te tudod, mikor készült az elso Unicum? És hogy jön ehhez az improvizáció?
Gyere el június 24-én a Múzeumok éjszakáján a Zwack Múzeumba és Te is megismerheted a 
Zwack család és a 125 éves gyár történetét a GRUND SZÍNHÁZ rendhagyó tárlatvezetésén 

keresztül, utána pedig megnézheted improvizációs eloadásukat!
Hallgasd ODETT koncertjét vagy utazz el a BELAU zenéjével egzotikus tájakra!

Zwack Múzeum és Látogatóközpont
1095 Budapest, Dandár u. 1.

Részletek a musorfüzetben és a múzeum
Facebook oldalán:       /zwackunicummuseum

WWW.UNICUM.HU
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Múzeumok Éjszakája Debrecen 2017
Az	EMMI	döntése	nyomán	Debrecen	lesz	a	kiemelt	helyszíne,	a	„fővárosa”	2017.	június	24-én	a	
Múzeumok	Éjszakája	rendezvénysorozatnak.	Városunkban	hagyományosan	a	kialakuló	„Múzeumi	
Negyed”	évek	óta	összefog	a	rendezvény	sikere	érdekében:	a	Déri	Múzeum,	a	Debreceni	Irodalom	
Háza,	a	Medgyessy	Ferenc	Emlékmúzeum,	a	MODEM,	a	Református	Kollégium	Múzeuma	és	a	
Református	Nagytemplom	együttesen	látogatható	egyetlen,	egységes	karszalag	megvásárlásával.

2017-ben Debrecen városa a magyar kultúra kiemelkedő évfordulóinak metszéspontjába került. A 
reformáció 500. emlékévének keretében ünnepeljük a Magyarországi Református Egyház fennállá-
sának 450. évfordulóját, amely Debrecenhez, az 1567-es debreceni zsinathoz kötődik. Idén emléke-
zünk meg a Református Kollégiumban végzett diákok egyik géniuszának, Arany János születésének 
200. évfordulójáról és Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójáról is, kinek személyét különle-
gesen szoros kapcsolat fűzte Debrecenhez. Ebben az évben ünnepeljük Szabó Magda születésének 
100. évfordulóját, akinek neve összeforrott a város szellemiségével.

Debrecennek nemcsak múltja, de jelene és jövője is kiemelkedő kulturális tekintetben. Több mint 
6 milliárd forintos kormányzati támogatással kívül-belül felújítja a 150 éves Csokonai Nemzeti Szín-
házat, ötmilliárd forintot költ ebben az évben kulturális célokra, és pályázik az Európa Kulturális Fő-
városa 2023 címre. Ezek a tények is azt bizonyítják, hogy a város elkötelezett a kultúra ügye mellett.

Az idei Múzeumok Éjszakája egyik debreceni szenzációja lesz Bocskai István erdélyi fejedelem 
uralkodói hatalmi jelvényének, a fejedelmi botnak (más néven jogar vagy buzogány) a bemutatása 
a Déri Múzeumban. A fejedelmi botot művészi ábrázolásokon keresztül valamennyien ismerhetjük: 
Debrecenben, a Nagytemplom és a Református Kollégium között 1906-ban felállított szoborról. 
A fejedelem a buzogányt minden bizonnyal 1604 novemberében kapta meg két török követtől, akik 
egyúttal egy fejedelmi elismerő-beiktató iratot, berátot is kézbesítettek Bocskai Istvánnak.

A fejedelmi botot Nagyszebenben, a Brukenthal-palotában 1817-ben megnyílt múzeumban őriz-
ték 1948-ig, amikor Bukarestbe, a Román Nemzeti Történeti Múzeumba került. Azóta nagyon ritkán 
volt kiállítva, és nagyon kevesen láthatták. Mostani debreceni bemutatása igazi szenzáció. A Bocs-
kai-buzogány mellett látható lesz a Déri Múzeumban Báthory István lengyel király és erdélyi fejede-
lem buzogánya is, a Magyar Nemzeti Múzeum jóvoltából. A fenti műtárgyakon túl kiállítjuk a Magyar 
Nemzeti Levéltárban őrzött, Bocskai Istvánnak 1604 novemberében, Lala Mehmed nagyvezír által 
készíttetett eredeti kinevezőlevelét.

A MODEM programsorozatának kulcstémája az érzékenység és az érzékiség, amelyhez kapcso-
lódóan a test áll a középpontban mint a vizuális kultúra tárgya, célja és eszköze. Az éjszaka műtár-
gya Rodin: Csók című szobra lesz, melyet a Szépművészeti Múzeum ad kölcsönbe.

Megtekinthetők lesznek a Debreceni Múzeumi Negyed intézményeinek állandó kiállításai, emellett 
időszaki tárlatokkal is készülünk. A Református Kollégium Múzeumában látható lesz a reformáció 
500 éves évfordulójához kapcsolódó Protestáns üzenetek című kiállítás, a Déri Múzeumban a japán 
babák tárlata, a MODEM-ben az Érzékenység és érzékiség, a Nagy felbontás, a Receptorok és az 
X, Y – Új generációs lengyel–magyar festészet című kiállítások. A Nagytemplomban a földszinten 
megtekinthető Kossuth Lajos karosszéke, az egyháztörténeti kiállításon pedig az eredeti Vizsolyi 
Biblia egyik fennmaradt példánya. A látogatók megnézhetik a Rákóczi-harangot és a padlásteret, 

valamint kisétálhatnak a két torony közötti panorámajárdára, ahonnan lélegzetelállító látványt nyújt 
a kivilágított város.

Az érdeklődők Debrecenben a Múzeumok Éjszakáján gazdag művészeti élményben is részesül-
nek: valamennyi kiállítóhelyen szerepet kapnak a társművészetek. A szervezők arra törekednek, 
hogy valamennyi generáció élvezze ezt az estét, így a gyerekeknek szóló bábelőadástól és múzeum-
pedagógiai foglalkozásoktól kezdve az abszolút felnőtt korosztály érdeklődésére építő programok 
egyaránt megtalálhatók majd a kínálatban.

A Medgyessy-emlékmúzeum udvarán Olt Tamás (Nemzeti Színház) Rejtő-estjét, a MODEM-ben 
Eszenyi Enikő (Vígszínház) önálló estjét tekinthetik meg a nézők. A Református Kollégiumban kon-
certet ad a kollégium Kántusa, fellép a Bakator Együttes kísérete mellett a Debreceni Népi Együttes, 
a MODEM-ben a Žagar, Dresch Mihály, a Medgyessy-emlékmúzeumban a Nyughatatlan zenekar, a 
Déri téren a Crocodile Rock és az Éva Presszó. A MODEM-ben tárlatot vezet többek között Erdős 
Virág és Tóth Krisztina, a Déri Múzeum időszaki japán kiállításában Pinczés István.

Szent Iván napja Debrecenben sem múlhat el a több helyszínen is sorra kerülő máglyagyújtás és 
a hagyományos Szent Iván-napi tűzugrás nélkül.
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