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Tisztelt Múzeumlátogató!

Immár 13 esztendeje, hogy elindult ez az országos múzeumi 
program, amelynek célja a tanítva szórakozás és a szórakozva 
tanítás. Vannak, akik azt hiszik, aki a múzeumokat bújja, a múlt-
ban él. Pedig épp ellenkezőleg! Inkább megnyílunk a jelenre és 
a jövőre. A múzeumok tele vannak olyan alkotásokkal, ame-
lyeknek hatására észrevétlenül megfogalmazódik bennünk a 
vágy a szépség, a harmónia, a helyes arányok iránt. Amikor a 
színek és a formák tökéletesen tükröznek egy bizonyos művé-
szi látásmódot, amikor a festő, a szobrász, az iparművész sze-
mével látjuk mi is a valóságot, akkor átértékelődik a valósághoz 

való viszonyunk. Ráébredünk, hogy milyen csodálatos ez a világ! „Vannak festők, akik a Napot sárga 
folttá alakítják át. És vannak mások, akik Nappá alakítanak át egy sárga foltot” – mondta Picasso. Igen, 
erről van szó. A művészet így képes megmutatni, hogy a világ kimondhatatlanul sokszínű és gazdag, és 
a világban az ember tartogatja a legtöbb meglepetést, amit érdemes megismerni, megélni! Ez nem a 
múlt, ez a jelen és a jövő. S a múlt darabjai is arra inspirálhatnak, hogy tegyük legalább olyan széppé és 
hasznossá az életünket, mint azt elődeink tették. 

2016-ban a Múzeumok Éjszakájának tematikája a „Hősök, felfedezők, újítók”címet viseli, és „fővárosa” 
Kecskemét, Katona József szülővárosa. A Múzeumok Éjszakáján a látogatók a sok helyszín bármelyi-
kén személyesen is találkozhatnak az ő hőseivel, a felfedezők pedig a látogatók lesznek! „Ahol a Bánk 
Bán, mint a hazaszeretet üzenete született, ott minden megtalálható, ami igazán jó és magyar" – mond-
ta a város polgármestere. Kecskeméten meghirdették az idei Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó 
szakmai pályázatokat. Ezek arra ösztönöznek, hogy a Múzeumok Éjszakáján részt vevő közgyűjtemé-
nyek és kiállítóterek minél gazdagabb programkínálattal, innovatív kezdeményezéssel és a helyi identi-
tást és kötődést erősítő eseménnyel várják a látogatókat 2016. június 25-én délutántól kora hajnalig. A 
négy kategória önmagáért beszél: pályázati támogatást kaphat a legjobb, a leginnovatívabb, a legtartal-
masabb programokat kínáló múzeum, valamint kiosztanak majd egy közönségdíjat is.

Tisztelt Múzeumlátogató! Szavazzon Ön is, éljen azzal az egyedülálló lehetőséggel, amelyet a magyar-
országi múzeumok kínálnak mindenkinek, aki meg akarja ismerni azt a szellemi valóságot, amely – 
Bernáth Aurél szavaival élve – a kép tárgya által testet ölt. Mert nem a kép tárgya a fontos, hanem ez 
a szellemi valóság. Ehhez visz közelebb az izgalmas felfedezéseket tartogató múzeumi éjszaka.

Balog Zoltán
az emberi erőforrások minisztere
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 A Múzeumok Éjszakája koordinátora az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
1054 Budapest, Akadémia u. 3. •  Tel.: (1) 795-4785, 795-4540 •  Fax: (1) 795-0269

E-mail: muzeum@emmi.gov.hu •  Internet: www.muzej.hu

Szervező, lebonyolító: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fidelio különszám – Múzeumok Éjszakája 2016
Szerkesztő: Török Petra • Grafikai munka: Studio1 Kft. • Korrektor: Endreiné Szemők Ildikó • Felelős kiadó: Fidelio Media Kft. – Andacs Botond 
• Szerkesztőség: 1033 Budapest, Polgár u. 8–10. Tel.: (1) 476-0320. Fax: (1) 476-0321. E-mail: fidelio@fidelio.hu ∙ Nyomdai munkák:  
Comorn Kft.; 1031 Budapest, Őrlő u. 2. Tel.: (1) 454-0956; ügyvezető igazgató: Bányai Péter • HU ISSN – 2062-2902  •  Megjelenik június 13-án  
35 000 példányban.  •  Az esetleges műsorváltozásokért, valamint az újságban megjelenő adatok valóságtar talmáért és a képek jogtisz-
taságáért a kiadó nem vállal felelősséget.

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít az ország 
bármely belföldi állomásáról Budapestre, Debrecenbe, Nagykanizsára, Szegedre, Szombathelyre,  
valamint Kecskemétre mint kiemelt helyszínre azoknak, akik vonattal utaznak a Múzeumok Éjszakája 
2016. június 25-én estétől másnap hajnalig tartó rendezvényeire.
A kedvezményes menetjeggyel az utazás legkorábban a rendezvény napját megelőző napon, június 24-én, pénteken,  
10.00 órától kezdhető meg. A visszautazást legkésőbb a rendezvény zárását követő napon, június 27-én, 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 (40) 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 25-én 18.00 órától június 26-án 02.30 óráig. 

Jegyáraink: felnőttjegy: 1500 Ft • gyermekjegy: 600 Ft (6–18 éves korig)
 6 éves kor alatt a belépés ingyenes

A karszalagok megvásárolhatók a részt vevő intézményekben és a BKK kiemelt jegypénztáraiban.  
A fogyatékkal élők kedvezményein kívül az egyébként megszokott múzeumi kedvezmények ezen  
az estén nem érvényesek.
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Budapesti múzeumok

 «

Ady Emlékmúzeum 18.00–24.00

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

18.00 Hozza el kedves Ady-versét! – Az est folyamán közös versolvasás az Ady Versmondó Szalon tagjaival. 

20.00 Fény harsonása – Fenyvesi Félix Lajos költő előadása

22.00 Víg Mihály: Irimiás siralmai – meditatív daljáték

Háziasszony Havas Judit irodalomtörténész, előadóművész

 «

Aeropark – Légiközlekedési Kulturális Központ 18.00–24.00

1185 Bp., Liszt F. Nemzetközi Repülőtér, Aeropark • 06 20 617 4141 • info@aeropark.hu • www.aeropark.hu 

Ízelítő programjainkból: Éjszakai pilótafülke-bemutató híres, régi MALÉV-kapitányokkal; Fotózkodás repülőgép-fedélzeten, 
MALÉV-egyenruhában;  Légiutaskísérő-tanfolyam gyerekeknek;  Tűzszerész-bemutató; Tűzoltósági bemutató; Mentőbemutató; 
Repülőgép-szimulátor; Historikus és modern földi kiszolgálóeszközök megtekintése; Autózás oldtimer Zsiguli (rampás) és Wart-
burg (Follow Me) kocsikkal; A műemlék Egyes Terminál bemutatása 

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

Sétarepülés a restaurált Li-2 repülőgéppel az Egyes Terminálról (külön díjtétele van és előzetes regisztrációhoz kötött:  
www.repterlatogatas.hu)

 «

Állatorvos-történeti Gyűjtemény 16.00–24.00

1078 Budapest, István u. 2. • 06 1 478 4226 • library.univet@aotk.szie.hu • konyvtar.univet.hu 

A marhavésztől az embrióátültetésig – Hősök és feltalálók az állatorvosok között

Kiállítások: Állatorvoslás és egyetemtörténet; Mozaikok az élelmiszer-vizsgálat tör ténetéből; Zlamál Vilmos regényes élete 
levéltári források tükrében; Felfedező és feltaláló állatorvosok régen és ma

18.00 és 23.00 Tárlatvezetés: Egyetemtörténet anekdotákkal (Dr. Kótai István)

21.00 Tárlatvezetés: Mozaikok az élelmiszer-vizsgálat történetéből (Dr. Szita Géza)

Előadások    

19.00–19.30 Tényleg savasít ételünk-italunk? (Dr. Fekete Sándor)

19.30–20.00 A kőbaltától az űrhajóig, avagy az innováció jelentősége a haladásban (Dr. Szita Géza)

20.00–20.30 A hős és a reneszánsz ember (Dr. Sótonyi Péter)

20.30–21.00 Asszisztált reprodukció a humán és az állatgyógyászatban, valamint az állattenyésztésben (Dr. Cseh Sándor)

21.30–22.00 A hazai állatgyógyászati vakcinafejlesztés története és a fejlesztés irányai (Dr. Pénzes Zoltán)

22.00–22.30 Hogy készül az embrió? – Avagy az élet első órái, és amit mindebből tanulhatunk (Dr. Pribenszky Csaba)

Programok

17.00–18.00 Állati találmányok – családi vetélkedő (Czigány Ildikó)

18.00–23.00  A pH-val az egészségért – bemutató (Dr. Bersényi András)

18.00–21.00 Hogyan indul az egyed fejlődése? – bemutató (Dr. Cseh Sándor)

19.00–23.00 Ízelítő egy labor életéből – bemutató (Dr. Pribenszky Csaba)

16.00–24.00 Mikrovilág – érdekességek a mikroszkóp alatt

16.00–22.00 Kreatív foglalkozás gyerekeknek (Dr. Karancsi Zita, Egri Krisztina)

16.00–20.00 Simogatni jó! – A Kanga Alapítvány és a hallgatók állatai
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 «

Aquincumi Múzeum  18.00–02.00 

1031 Budapest, Szentendrei út 135. •  06 1 250 1650  • aquincum@aquincum.hu • www. aquincum.hu

18.00 és 19.00 Séta a Régészeti Parkban

18.00–21.00 Kézműves foglalkozás és bemutató – illatos párlatok, szappangolyó- és fűszernövény-koszorú készítése

18.00–21.00  Állatcsontkirakó – interaktív játékos foglalkozás gyerekeknek

18.00–02.00  Biokozmetikai bemutató és vásár – Biola Kft.

20.00 és 23.00 Egy éjszaka a római fürdőben – interaktív séta

20.00 Tárlatvezetés a „Jéggel vagy anélkül?” című kiállításban

22.00  Fáklyás, kosztümös vezetés a Régészeti Parkban

00.00  „Rempetiki mousiki" – görög zene és táncház éjfélkor az Akropolis Kompania közreműködésével

 «

Arany Sas Patikamúzeum 18.00–24.00

1014 Budapest, Tárnok u. 18. • 06 1 375 9772 • semmelweis@museum.hu • www.semmelweis.museum.hu

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum hagyományainak megfelelően az Arany Sas Patikamúzeumban kurátori tárlatvezeté-
sekkel várja az érdeklődőket. A vendégek a középkori alapokon nyugvó épület alsó szintjén végigjárhatják az officinát (a vevők 
kiszolgálására szolgáló helyiséget), az átadóablakkal összekötött laboratóriumot, valamint a szakma múltját bemutató kiállítást. 
Szóba kerül az alkímia, a gyógyszerészet tör ténete, művészettör téneti érdekességekkel fűszerezve. 

Időpontok:

19.00  Horányi Ildikó főmuzeológus tárlatvezetése

21.00  Jancsikity Erzsébet főmuzeológus tárlatvezetése

 «

Artpool Művészetkutató Központ 18.00–24.00

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10., 1. em./1., kcs.: 65 • 06 1 268 0114 • 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 fon-
tos szerepet játszik a művészeti élet alakulásában és az innovatív hazai és nemzetközi művészet történéseinek dokumentálásában. 

Szeretnéd tudni, hogy milyen a művészbélyeg? Érdekelnek a tiltott művészeti szamizdatok? Kíváncsi vagy a 25 évvel ezelőtti 
művészeti fanzine-okra? Akkor jó helyen jársz! 

Munkatársaink vezetésével megmutatjuk ezeket a kincseket is és válaszolunk a kérdéseidre. 

A vezetések óránként indulnak (18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00), igény szerint angolul is. Az óránként induló vezeté-
seken maximum 15 fő vehet részt, amelyhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztráció itt: ar tpool@artpool.hu

 «

Astoria Hotel 18.00–24.00

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

102 éves a Danubius Hotel Astoria – Felfedezések éjszakája
A magyar tör ténelem során többször főszerepet játszó százkét éves, regényes Astoria épülete maga is muzeális ér ték. A már-
ványborítású falak és a műkincsek tárháza az Astoria százkét évének felfedezését kínálja a Múzeumok Éjszakáján.

Épülettörténeti séta a 102 éves Astoria szállodában és kamarakiállítás 
Az épülettör téneti séták regisztrációhoz kötöttek és limitált létszámúak. A turnusok minden egész órában indulnak 18.00 
órától, az utolsó séta 22.00 órakor indul.

Honfoglalás a gasztronómiában büfévacsora – Café Astoria Restaurant (gasztronómia) 
Kulináris felfedezőútra várja a Café Astoria Restaurant a Múzeumok Éjszakája látogatóit. 
A rendkívüli büfévacsora menüsora a tradicionális magyar ételektől a megújult, kortárs fogásokig vezet végig, és főszerepet kapnak 
azok a fűszerek, amelyeket a honfoglaló magyarok használtak, mint a csombor, kömény, lestyán és a reneszánszát élő medvehagyma.

Érvényes Múzeumok Éjszakája karszalaggal rendelkezők részére a belépés előzetes regisztrációval, korlátlan ételfogyasztás-
sal 3990 Ft. Az italfogyasztás á la carte tör ténik. Regisztráció nélkül a belépő a kivételes büfévacsorára 5990 Ft. A Honfoglalás 
a gasztronómiában büfévacsora időpontjai: I. ültetés 19.00–21.00 és II. ültetés: 21.00–23.00



8

A részletes program megtekinthető a cafeastoriabudapest.hu és a muzej.hu honlapokon.

Az első 102 vásárló, aki az Astoria Recepcióján veszi meg karszalagját, egy archív fotóból készült Astoria-képeslapot kap 
ajándékba. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a gellert.marketing@danubiushotels.com e-mail-címen lehet.

 «

Bajor Gizi Színészmúzeum 18.00–03.00 

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

A közelmúltban nyílt meg A Nemzet Színészei – Emlékezés a jelenre címmel a Bajor Gizi Színészmúzeum új időszaki kiállítása. 
Ezt a nevezetes éjszakát is e témára fűzzük föl.

18.00–19.00  Európán keresztül – Tompos Kátya koncertje. Közreműködik: Hrutka Róbert (gitár) és Kalmus Felicián (cselló)

19.30  Beszélgetés és szubjektív tárlatvezetés a Nemzet Színészeivel (Bodrogi Gyula, Molnár Piroska)

20.30–21.30  A Nemzet Színészeinek őrzői: a filmek. – Vetítés és beszélgetés a magyar film legendás alkotásairól.
Vendégünk: Réz András, filmesztéta. Kis kerti gitárzene Szabó Attila igazgatóhelyettessel.

21.45  Tombolasorsolás I. (sok színházjegy kerül kisorsolásra!) 

22.00–22.30 Térey János részleteket olvas fel a Legkisebb Jégkorszak című művéből. 

22.30  Szubjektív tárlatvezetés A Nemzet Színészei-kiállításban Lovas Rozival

23.00–24.00  „Asszonykám adj egy kis kimenőt…” – összeállítás a Nemzet Színészei kedvenc dalaiból jelmezbemutatóval  
 egybekötve. Közreműködnek: A Színház- és Filmművészeti Egyetem II. éves zenés színész hallgatói

00.15   Szubjektív tárlatvezetés A Nemzet Színészei-kiállításban meglepetésvendéggel

01.00  Tombolasorsolás II.

01.15  Kis éji zene a kertben – Közreműködnek: Fehérváry Lilla és a Szigeti Veszedelem, Czvikker Lilla és Hunyadi  
 Máté (SZFE II. éves színész hallgatói)

 «

Balassi Intézet 18.00–22.00

1016 Budapest, Somlói út 51. • 06 1 381 5100 • sajto@bbi.hu • www.balassiintezet.hu

Rendhagyó, interaktív kiállítással emlékezünk az 1956-os forradalomra. A tárlat központi gondolata az emlékezés: a tényszerű, 
a tör ténelmi éppúgy, mint a szubjektív, a családi legendák, a szóbeszéd által fennmaradt múltképek. A tények és az érzelmek, 
a személyes sorsok, életutak emléktöredékei alkotják a kiállítás gerincét. A kiállításmegnyitót követően Balázs János, Liszt- és 
Junior Prima Díjas zongoraművész ad koncertet, megidézve a forradalom hangulatát. 

18.00   Kiállításmegnyitó

19.00  Balázs János Liszt- és Junior Prima Díjas zongoraművész koncertje

 «

Bálna Budapest – 306-os Teremgaléria 19.00–24.00

1093 Budapest, Fővám tér 11–12. • 06 20 559 6595 • barbara@keresztesi.hu • keresztesi.hu/306 

Minden jót, Gorszky úr – interaktív tér – Az éjszakai galériában interaktív szürrealista életképeket állítottunk ki.

19.00–24.00 Fotókabinok

19.00–22.00 Szent Iván-éji interaktív asztal – a Múzeumok Éjszakájára ezúttal egy olyan ebédlőasztalt nyitunk meg, amely  
 összeépül a művészekkel. Az asztalról úgy vehetnek el süteményeket, gyümölcsöket a látogatók, hogy közben  
 a performance részévé válnak.

 «

Bélyegmúzeum 18.00–03.00

1074 Budapest, Hársfa u. 47. • 06 1 342 3757 • iroda@belyegmuzeum.hu • www.belyegmuzeum.hu

Tárlatvezetések indulnak igény szerinti időpontokban az állandó és az időszaki kiállításban. Az előző nap délutánján megnyíló 
időszakos tárlat Kara György bélyegtervező grafikusművész életművét mutatja be. Az alkotóval személyesen is találkozhatnak 
ezen az estén.

20.00 Fény és árnyék: a grafikus különleges eszköze, az airbrush, avagy festékszóró pisztoly. Ezzel a címmel tar t  
 előadást és bemutatót Kara György e kevéssé ismert művészi eszközről (nem azonos a graffitisek által használt  
 spray-vel!), amit az érdeklődők ki is próbálhatnak.
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21.00 Réznyomó bemutató. Kézi réznyomógéppel készít többféle művészi metszetről nyomatokat kollégánk, 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 plakátkészítésen át a filactivity-ig 
Rendezvényposta rendelhető: személyesbélyeg-ívek, személyes fotóképeslapok – akár alkalmi bélyegzővel ellátva. Szívhez szó-
ló szuvenír a Múzeumok Éjszakájáról!

 « Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, 
FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ 18.00–24.00

1106 Budapest, Maglódi út 4/b • 06 30 203 9576 • toth.judit@kaszk.hu • www.facebook.com/kaszk/events 

Várjuk Önt és kedves családját, a belevaló fiatalokat, a kalandvágyó gyerekeket, akik egy nem mindennapi programot szeret-
nének szombat estére! 

• Éjszakai disznóvágás Kőbánya szívében
• Szalonnasütés baráti társaságoknak
• Ökörsütés
• Készítsen és címkézzen magának lekvárt a tar tósítóipari tanműhelyben
• Tudja meg, hogyan készül a sör, és kóstolja meg a diákok és szaktanáraink által készített barna-, búza- és világos sörünket
• Táncoljon a népi hagyományok szerint, Szent Iván-éji tűzugrás a Hévízgyörki Hagyományörzőkkel
• Kézműves és gyerekprogramok: arcfestés, színezősarok, malacpuzzle, aszfaltrajzverseny, álarckészítés, babasarok és  

még sok más egyéb program
• Gyerekeknek ajánljuk ökoprogramunkat: titkosírás-megfejtés, ökolábnyom-számítás, egészségkvíz, szabadulószoba,  

ökoteszt, vízvizsgálat, állat- és növényfelismerés, célbadobás PET palackra – az összes állomást teljesítőket palacsintával  
jutalmazzuk!

• Tanulóink külföldi gyakorlatainak képes beszámolója
• Hasítson bele a fémbe a Szepesi iskolai gépészeinek plazmavágójával
• Külön teremben Eb-közvetítés óriáskivetítőn, 18.00, 21.00-kor!

Bemutatkozik a Kárpátalja akcióprogram – Kárpátaljai és Magyarországi gyerekek őszi kirándulásainak képes beszámolói, 
kulturális tapasztalataik bemutatása

Vacsora – ökörsütés, főtt virsli, palacsinta

Amennyiben baráti társasággal érkezik, lehetőség van szalonnasütésre az iskola udvarán. Bejelentkezés szükséges!

Vásárolja belépőjét intézményünkben, ezzel támogatva az agrár-szakképzést! Az idei bevétel teljes összegét a hústanműhelyben 
tanuló diákok gyakorlati képzésére fordítjuk.

 «

Blinken OSA Archívum 19.00–24.00

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

16.00–00.55  Olimpia és politika – Berlin / Barcelona 1936 – kiállítás a Centrális Galériában. A berlini nyári olimpia és  
 a barcelonai Olimpiada Popular. A kiállítás archívumi forrásokat (híradórészleteket, filmeket, fotókat stb.)  
 felhasználva mutatja be a berlini játékok kéthetes látványosságát a barcelonai munkásolimpia szemüvegén  
 keresztül. Partnerek: Goethe Intézet, Cervantes Intézet

19.00 A kiállítás tematikájához kapcsolódó különleges program.  

Partnerek: Goethe Intézet, Cervantes Intézet
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 «

Budapest Art Brut Galéria – Moravcsik Alapítvány 18.00–24.00

1082 Budapest, Üllői út 60–62. • 06 20 6632875 •  bpartbrut@gmail.com • 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.

Álom és valóság – Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona művészeti műhely kiállítása

18.00–24.00 Közös alkotóműhely a  BAB Galéria mögötti belső udvarban

18.15 Aktív zenés workshop: Madarász Iván – Mohács-Kölked Református Társegyházközösség Pándy Kálmán Otthona

19.30  Művészetterápiás workshop. Vezetik:  Szerdahelyi Zsuzsa, Kerényi Viktória

21.00 Kerekasztal-beszélgetés: A művészet szerepe az orvoslásban
 Meghívottak: Dr. Hárdi István, Dr. Tényi Tamás, Dr. Gerevich József, Dr. Antalfai Márta PhD, Dr. Kassai-Farkas Ákos.  
 Moderál: Dr. Simon Lajos – Moravcsik Alapítvány

A rendezvény alatt zenél Rezsnyik Gábor. A workshopokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, kérjük, részvételi szán-
dékát előre jelezze a bpartbrut@gmail.com e-mail-címen, és jelölje meg, melyik csoportban szeretne részt venni. A csoportok 
létszáma maximum 10 fő, az első 10 jelentkezést tudjuk elfogadni.

 «

Budapest Főváros Levéltára 16.00–24.00

1139 Budapest, Teve utca 3–5. • 06 1 298 7523 • tomak@bparchiv.hu • bfl.archivportal.hu 

A szövegértéstől a korértelmezésig – Gárdonyi Albert főlevéltáros és szakhivatala – Kiállítás

Budapest és Magyarország arcai – Fotókiálítás moszkvai fotóriporterek 1960–1970-es években született alkotásaiból nyújt 
válogatást, mintegy 60, nagyrészt Budapesten készült fotó kerül bemutatásra

Nézz be hozzánk! – Felfedező séták a Levéltárban
Az óránként induló levéltári séták során az érdeklődők megtekinthetik a levéltár épületét, betekintést nyerhetnek a levéltári élet min-
dennapjaiba (pl. raktárak, munkaszobák, Állományvédelmi Főosztály, kutatóteremben). A levéltári séták időpontjai: 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30. A levéltári séta körülbelül egy bő órát ölel fel, amely során az épület egészét meg lehet tekinteni. 
A levéltári sétáknál kérjük, hogy előzetesen jelezzék részvételi szándékukat tomak@bparchiv.hu e-mail-címen!

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!

Digitalizálj! – Próbáld ki állományvédelmünk gépparkját. Szkennelj be egy iratot és nézd meg, mi lesz belőle, hogy kerül „min-
den” a gépbe! Időpontok: 17.30–18.00, 19.30–20.00, 21.30–22.00.

A füvészkerttől az állatkertig – puzzle építészeti tervekkel
1847 előtt az egyetem botanikus kertje a Múzeum körút és Rákóczi út határolta területen, a mostani ELTE BTK helyén szolgálta 
az ifjúságot. Az átköltözés után különféle mutatványosok, iparosok üzletei virultak a növények helyén, a befolyt bérleti díj pedig 
az egyetem költségvetését gyarapította. A hatvanas években többek közt cirkusz és fényképészműterem állt a közönség rendel-
kezésére, majd fokozatosan a tudomány lett az úr a területen, a korabeli vigalmi negyed pedig szépen kikúszott a Városligetbe. 
A kirakós játék néhány darabjával kívánja Hidvégi Violetta főlevéltáros megismertetni az érdeklődőket. Időpontok:16.45–17.15, 
18.45–19.15, 20.45–21.15.

Nincs ötleted, hogy mit adhatnál névnapra, születésnapra a szeretteidnek?! Mi segíthetünk: a helyszínen a levéltár reprezentatív 
kiadványai is elérhetők lesznek.

Ha megéheznél vagy szomjas vagy, nem kell aggódnod, a levéltár büféje a rendezvény ideje alatt nyitva tar t!

 «

Budapesti Művelődési Központ 18.00–22.00

1119 Budapest, Etele u. 55/a. • 06 1 371 27-60 • informacio@bmknet.hu • www.bmknet.hu

Időutazás a fotózás világába 
A BMK olyan időutazásra hívja látogatóit, amelyben betekintést nyerhetnek a fotózás múltjába. Interaktív kiállítás és eszköz-
bemutató mellett meg lehet csodálni az elmúlt 60 év különleges fényképezőgépeit. Nyitott labor várja azokat, akik kíváncsiak, 
miként készültek a levilágítva előhívott papírképek. Az est folyamán vetített képes fotóbemutató segítségével körbeutazhatjuk 
Európát. A fotózás világából kitekintve képzőművészeti tárlat is színesíti az estet.
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 «

Budapesti Történeti Múzeum 17.00–01.00 

1014 Budapest Szent György tér 2. • 06 1 487 8871 • kapcsolat@mail.btm.hu • www.btm.hu 

Közös úton – Budapest és Krakkó

Barokk Csarnok:

17.00–19.00 Fessük ki Budát! – Családi óriás színező. A programon az 1493-ban megjelent, legrégebbi, hitelesnek tekinthető,  
 a középkori Budát ábrázoló óriási Schedel-metszet kiszínezésére, rajzos élettel megtöltésre, valamint Buda és  
 Krakkó a középkorban, egyéni városszínező készítésére várjuk kicsiket és nagyokat egyaránt. 

17.00–18.30  Utazzunk együtt Budáról Krakkóba – Játékos ismerkedés a kiállítással (gyermekeknek)

17.30–19.00 Mit csinál a régész? – Ásatásokról előkerült eredeti műtárgyak, állatcsontok testközelből. (A programon való  
 részvétel korlátozott létszámú, ezért regisztrációhoz kötött: kapcsolat@mail.btm.hu)

17.00–18.00 Lovagi próba – Középkori kardvívás 7-10 éves gyerekeknek (jó idő esetén a kertben)

18.45–19.30   Zenére hangolva! – Válogatás Közép-Európa nemzetei 19. századi kamarazenéjéből. Előadja a Con Spirito  
 Kamarazenekar.

20.15–21.00  Szerelem, sötét verem – Történelmi, itt-ott humoros, néha pajzán felolvasóest. Az est közreműködő művészei:  
 Huszárik Kata és Balázs Zoltán

21.30–23.00   Harmonika Európában – Európa a harmonikában – Repertoárjukon a magyar, népi eredetű dalok világzenei  
 formában előadott különlegességei mellett éppúgy megtalálhatók az észak-európai népek zenei világának  
 gyöngyszemei, mint a keleti szláv vagy balkáni ritmusok vérpezsdítő dallamai, tánctanítással fűszerezve. A Hóra  
 Színház és a Magyarországi Szerb Színház közös produkciója. 

Gótikus terem:

18.30–20.00 A középkori Krakkó védelmi rendszere. Előadó: Dr. Jacek Zinkiewicz, a Közös úton – Budapest és Krakkó a  
 középkorban című időszaki kiállítás kurátora, a Krakkói Városi Múzeum munkatársa. Lengyel nyelvű program  
 magyar fordítással. Regisztráció szükséges: kapcsolat@mail.btm.hu

Kert: 

18.50–19.00, 19.20–19.30, 19.50–20.00   Lovagi torna – középkori harcművészeti bemutató

Tárlatvezetések:

17.00 Közös úton – Budapest és Krakkó a középkorban (földszint) – Tárlatvezető: a kiállítás kurátorai

17.30 Mit csinál a régész? – vezetés a budai várnegyedben (gyülekező a Vármúzeum bejárata mellett az Oroszlános  
 udvarban, karszalag megvásárlása szükséges). Tárlatvezető: Dr. Végh András régész

18.30 Buda, a királyi méltóság széke és trónusa – A középkori királyi palota – Tárlatvezető: R. Kiss Gabriella  
 múzeumpedagógus

19.00  Knights in the Night – Kings in the Light – angol nyelvű tárlatvezetés a középkori palotában (alagsori szint)

20.00 Fegyverek, páncélok Budán és Krakkóban (földszint) – Tárlatvezető: B. Szabó János hadtörténész 

22.00 Fény és Árnyék – rendhagyó tárlatvezetés a főváros 1000 éves tör ténetét bemutató kiállításban. 

22.30 Királyi palota, a kultúra vára – Az újkori királyi palota. Tárlatvezető: a kiállítás kurátorai

 «

Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ 10.00–22.00

1225 Budapest, Nagytétényi út 274–276  • 06 1 308 7032 • info@cziffrakozpont.hu • www.cziffrakozpont.hu 

10.00–18.00  Garbonciás Játszórét – Népi játszótér kint és bent

10.00–18.00  „Életre kel” a Helytörténeti kiállítás (tárlatvezetéssel) – Előzetes regisztráció alapján, óránként indulnak csoportok.
Regisztráció: info@cziffrakozpont.hu vagy 06-20/262-84-94

20:30  „Régi mozi új köntösben” – Kertmozi

22.00  Kapuzárás
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 «

Csekovszky-gyűjtemény Kiállítóháza 18.00–24.00

1172 Budapest, XVI. u. 1. • 06 70 944 2417 • kiallitohaz@csekovszky.hu • www.csekovszky.hu

18.00 Agyagműves foglalkozás gyerekeknek

19.00 Dvorák Patka Színház – interaktív előadás minden korosztálynak

20.00 Tárlatvezetés

21.00 Hoppál Mihály Band koncertje

22.00 Tűzzsonglőr-bemutató a szoborkertben

22.30 Filmvetítés Csekovszky Árpádról

23.30 Tűzakrobata show

Az est folyamán: 
• Házi gyümölcspálinkák kóstolása
• Kortárs keramikusművészeti kamarakiállítás
• KONTOR Enikő keramikusművész egyedi poharainak kiállítása

 «

Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény, Polgári védelmi óvóhely és vezetési pont 14.00–23. 00 

1213 Bp., Szent István út 230. (a Királyerdei Művelődési Ház épületében) • 06 1 278 2747, 06 1 427 0340 •
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu • www.csepelivaroskep.hu/kiralyerdei/

14 órától sötétedésig: 100 éves körhinta, ugrálóvár, trambulin, kézműves foglalkozások

16.00 Az álomszuszék király – zenés mesejáték   

17.00 A Királyerdei feszület szentelése      

18.00    Kincsvadászat

19.00 Nyársra fel! – Tűzgyújtás, zene, tánc, szalonnasütés!
             Közreműködik a Lustige Musikanten zenekar és a Csepeli Német Nemzetiségi Táncegyüttes

20.00 Ez meg mi a szösz? – Éles István humoros tárlatvezetése a helytörténeti gyűjteményben

21.00 Miller Zoltán fellépése

22.00 Tűzakrobata show – Hestia produkció

Megtekinthető kiállítások: 

Csepel és a gyár tör ténete – állandó kiállítás; A Trianoni diktátum és következményei – időszaki tárlat

Polgári védelmi óvóhely és vezetési pont – a kiállítás más helyszínen található (1214 Bp., Tejút u. 12.), az egész óránként 
induló bunkertúrákra előzetes bejelentkezés szükséges a helytör téneti gyűjtemény fenti elérhetőségein legkésőbb június 22-éig.

 «

Csodák Palotája – Campona 18.00–24.00 

1222 Bp., Nagytétényi út 37–43. Campona Családi Élményközpont • 06 1 814 8050 • csopacampona@csopa.hu • www.csopa.hu 

A tudomány varázslatos! Egy este a Csodák Palotájában, ahol látványos és közérthető módon ismerkedhetnek meg a látogatók 
az elektromosság, a hőtan és a mechanika alaptörvényeivel, valamint a fizika csodálatos és meghökkentő világával!

Azoknak, akik a helyszínen előzetesen váltanak karszalagot, ajándékot adunk, amelyet a Csopa Campona 4D Élményvetítésén 
válthatnak be egy következő látogatás alkalmával. 

18.00 Játékos feladványok kicsiknek és nagyoknak. – Tudós kvíz és tudományos rejtvények.

19.00 Rázós kísérletek! – Legyünk kicsit dörzsöltebbek, és az elektrosztatika látványos jelenségeket produkál:  
 hatásukra még a hajunk is égnek áll – látványos kísérletbemutató

20.00 Hideg, még hidegebb, leghidegebb! – látványos kísérletbemutató

20.00 Tudományos Csopa Cafe EXTRA – Kutatók a Csodák Palotájában – vendégünk: Iván Béla, az MTA levelező tagja  
 (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

21.00 Buborék Show

22.00 Tűz és víz, elemek harca – látványos kísérletbemutató

23.00 Hétköznapok tudománya – látványos kísérletbemutató

23.30 És a nagy BUMM! – Látványos kültéri bemutató a Campona parkolójában
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A Csodák Palotája nem csupán egy kiállítás, hanem egy 1700 négyzetméteres tudományos játszóház, ahol több mint 100 
kiállított játék segítségével, szórakoztató formában tapasztalhatják meg a látogatók a fizikai jelenségeket, fedezhetik fel a galaxist 
vagy ülhetnek fel egy trópusi hullámvasútra az új dimenziókat nyitó 4D Élményvetítéseinken!

 «

Csodák Palotája – Playbar 17.00–24.00 

1038 Budapest, Bécsi út 38–44. • 06 1 814 8060 • muzej@csopa.hu • www.csopa.hu/playbar

A Csodák Palotája új helyszíne, a Csopa Playbar  kifejezetten a 14 éven felüli korosztály számára nyújt tar talmas szórakozást. 
Ez a vadonatúj, trendi helyszínünk a Múzeumok Éjszakáján első ízben mutatkozik be. Így már nemcsak a Camponában, hanem 
2 helyszínen 2féleképpen minden korosztály talál magának érdekes szórakozási formát és belekóstolhat a minket körülvevő 
világ rejtelmeibe!

A Múzeumok Éjszakáján a Csopa Playbarban a három, egyenként 200 m2-es, tematikus – Születés, Illúzió, Newton – inter-
aktív kiállítás egyike látogatható karszalaggal – de a várható nagy érdeklődésre való tekintettel kizárólag regisztráció és az 
erre kapott visszajelzés után a muzej@csopa.hu címen. A kiállítások óránként 40 főt tudnak befogadni. A regisztráció során 
szíveskedjenek megírni, hogy melyik kiállítást, melyik időpontban és hányan kívánják meglátogatni.

Azoknak, akik a helyszínen előzetesen váltanak karszalagot, ajándék mozijegyet adunk, amelyet a Csopa Playbar Körmozi 
élményvetítésén válthatnak be egy következő látogatás során.

Az este folyamán külön díjfizetés ellenében és előzetes regisztráció mellett rendelkezésre áll a négy tudományos tematikájú 
szabadulószoba, a 27 érintőképernyős interaktív asztal, a különleges háromoldalú, XXL, Duettó csocsóasztal és a 2 biliárdfoci 
pálya. A koktélkülönlegességeket rendhagyó formában, lombikokban és kémcsövekben szolgáljuk fel.

 «

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 18.00–22.00

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet • 061 266 0482 • info@deak17galeria.hu • www.deak17galeria.hu 

A Fészekhagyók című kiállításunkon a Kisképző diákjainak legjobb munkái tekinthetők meg, foglalkozásainkon és 
workshopjainkon pedig kicsik és nagyok próbálhatják ki kézügyességüket. 

Print workshopok (14 éves kortól)
Próbáld ki a sokszorosított grafikai eljárásokat a Kisképző tanárainak és diákjainak segítségével! Témánk idén az éjszaka és 
annak égi vagy földi jelenségei. A részvételhez előzetes regisztrációhoz kötött: info@deak17galeria.hu

Zsebmúzeum (6 éves kortól)
Akárcsak Alice Csodaországban, mi is miniatürizáljuk a dolgokat és becsomagoljuk a múzeumot egy kis dobozba! 

 «
De la Motte–Beer-palota 18.00–24.00

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

A palota tárlatának megtekintése – gyertyafény és élő zene. 
Minden órában Nagy Csaba lantművész és Szászvárosi Sándor viola da gamba művész játéka. 

 «

Elektrotechnikai Múzeum – MMKM 15.00–01.00 

1075 Budapest, Kazinczy u. 21. •  06 1 342 5750 • info@emuzeum.hu •  www.elektromuzeum.hu

15.00–18.00  Készségfejlesztő foglalkozások gyerekeknek

15.00–18.00  „Nézem a lámpát…” – egy kis design: üvegfestés izzókra. A foglalkozást vezeti: Antal Sarolta okl. iparművész,  
 Borók Zsuzsa múzeumpedagógus, Kapitorné Szilvia múzeumi munkatárs

 „Elektrotechnikai puzzle” – nagyméretű kirakó a múzeumban található tárgyakról

 „Villamosított vasút ” – vonatmodellek készítése papírból. A foglalkozást vezeti: Dr. Tóth Judit, okl. villamos- 
 mérnök, mérnök designer

15.00–15.50 „Csitt-csatt és világít” – izgalmas játék gyerekeknek „Brain Box” elemekből. A foglalkozást vezeti: Szűcs László  
 technikatörténész, muzeológus

16.00–16.50 „Az iránytűtől az elektromágnesig” – Mágnestű és elektromágnes készítése, majd néhány egyszerű kísérlet  
 elvégzése az eszközökkel. Max. 20 gyereket tudunk fogadni. A foglalkozást vezeti: Szűcs László technika- 
 tör ténész, muzeológus

17.00–18.00 „A fény Erzsébetvárosból indult” – Papírból hajtogatott, világító diódával működtetett kandeláber készítése.  
 Max 20 gyereket tudunk fogadni. A foglalkozást vezeti: Szűcs László technikatörténész, muzeológus
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16.30–01.00  ELŐADÁSOK az „elektromosság” világából:

16.30–17.30 Mi van a konnektor mögött, avagy hogyan működik a magyar villamosenergia-rendszer? – Előadás a magyar  
 villamosenergia-rendszerről gyerekeknek, szülőknek, családosoknak a MAVIR Zr t. munkatársától – előadó:   
 Feleki Zoltán, a Mavir Zr t. főmunkatársa

17.00–18.30, 19.00–20.30  „Séta az áram útján” – Technikatörténeti séta Erzsébetvárosban. A Magyar Elektrotechnikai  
 Egyesülettel közösen szervezett program.

17.30–19.00   Hogyan védjük meg madarainkat? – Foglalkoztató előadás gyerekeknek, szülőknek, családosoknak a MAVIR Zr t.  
 munkatársától – előadó Bíró György, a Mavir Zr t. főmunkatársa

19.00–20.00  „enHome Zöldjárat” – Ezen az estén a fizika házhoz hozza a tudást! Az  ELMŰ-ÉMÁSZ cégcsoport programjának  
 országos roadshow-ja nem csak az elektromosság világából – előadó: Härtlein Károly és Tóth Pál 

20.00–21.00  Rendhagyó fizikaóra a magyar vasútvillamosítás tükrében – Betekintés a magyar vasútvillamosítás Ganz-gyári  
 tör ténetébe – előadó Dr. Tóth Judit, okl. villamosmérnök

21.00–22.00   „enHome Zöldjárat” – Ezen az estén a fizika házhoz hozza a tudást! Az  ELMŰ-ÉMÁSZ cégcsoport programjának  
 országos roadshow-ja nem csak az elektromosság világából – előadó: Härtlein Károly és Tóth Pál 

22.00–23.00  Rendhagyó fizikaóra – „megrázó” és izgalmas kísérletek az elektrosztatika és az elektrodinamika világából –  
 előadó: Szűcs László technikatörténész, muzeológus

23.00–24.00  „enHome Zöldjárat” – Ezen az estén a fizika házhoz hozza a tudást! Az  ELMŰ-ÉMÁSZ cégcsoport programjának  
 országos roadshow-ja nem csak az elektromosság világából – előadó: Härtlein Károly és Tóth Pál 

24.00–01.00  Rendhagyó fizikaóra – az elektrotechnika találmányai kísérletek tükrében – előadó: Szűcs László technika- 
 tör ténész, muzeológus

 «

ELTE Bölcsészettudományi Kar 15.00–20.00

1088 Bp., Múzeum krt. 6–8. • 06 70 262 4998 • muzejeltebtk@gmail.com • https://www.facebook.com/elte.btk.ujmtt

15.00–20.00 Trefort-kert 
 Hősök, újítók és felfedezők a Trefort-kertben
 • Történeti sétákkal várjuk a látogatókat a központi témához csatlakozva. Tudjunk meg többet az I. és a II.  
     világháború hőseiről, Eötvös Lorándról mint felfedezőről és Trefort Ágostonról mint újítóról!
 • Szabadkőműves összeesküvés a Bölcsészkaron – Folyamatos játéklehetőség a Mistory és a Történeti Intézet  
     közös applikációja segítségével. 
 • Ugrálj és uralkodj! – Program nem csak felnőtteknek: óriás ugróiskola, kitüntetések és királyi fotózás. 
 • Hagyj nyomot! – Papírfelületeket kínálunk a látogatói véleményeknek, észrevételeknek.

 Főépület 
 • Hősök vagy árulók? – 100 éve tör tént… – Szemináriumi foglalkozásokkal, előadásokkal emlékezünk meg  
     többek között Görgei Artúr és Ferenc József 1916-os haláláról, valamint a Mehmet szultán körútról.
 • Eötvenhat – 60 éve tör tént… – Filmvetítéssel, előadással és beszélgetéssel elevenítjük fel 1956 eseményeit  
    az akkori és a mostani egyetemisták szemszögéből.
  • Iranisztikai kaland – Művészettör téneti előadás az Iranisztikai Tanszék szervezésében.

 Konfuciusz Intézet
 • Kínai kikapcsolódás – Kínai sakk, kalligráfia, kínai teakóstolási lehetőség, qian zi, vagyis kínai tollas labdajáték  
    és kínai képfestés.

15.00 és 20.00 közötti programjaink alatt a Műhely Café különleges finomságokkal és kedvezményekkel várja a látogatókat.

 «

ELTE Egyetemi Könyvtár 18.00–24.00

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

18.00–19.00 NobilArt Művészeti Egyesület koncertje (Peltzer Ferenc gitárművész vezetésével) – Könyvtárépület/udvar  
 (időjárás függvénye)

19.00 és 23.00 között óránként kezdődő könyvtári séták – Könyvtárvezetés a „Hősök, felfedezők, újítók” kiemelt tematikához 
illeszkedő muzeális dokumentumok bemutatásával. Vezetők: Dr. Szögi László, Dr. Bibor Máté, Varga Klára, Ecserné Kazimír Edit 
– Könyvtárépület, időpontonként max. 30 fő

18.30 és 23.30 között óránként kezdődő bemutatók – „A könyveknek is megvan a maguk sorsa” – restaurálás. Vezető: 
Szalaváry Miklós – restaurátorműhely, időpontonként max. 10 fő

18.00–22.00  Kézműves foglalkozás gyerekeknek. Vezető: Vajda Zsuzsanna – Aula
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19.00–19.30 és 22.00–22.30  „A világ felfedezése: tájak, emberek, képzelt és valós lények könyvekben, metszeteken” 
 című kiállítás bemutatása. Vezető: Cséka György – Tanácsterem, időpontonként max. 30 fő

Folyamatos programok: 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár „A világ felfedezése: tájak, emberek, képzelt és valós lények könyvekben, metszeteken” című 
kiállítás – Tanácsterem

A könyvtárvezetés, a restaurátorműhely és a kiállítás bemutatása előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a könyvtár 
honlapján lehet.

 «

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

18.30 Szakvezetés a gyógynövénykertben (indulás a portától)

20.00 Szakvezetés a kertben (indulás a portától)

Növénysimogató – Viktória-ház előtere

 «

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 22.00–04.00 

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

A programban részt vevő zsinagógákban az EMIH elkészíti és elhelyezi az adott zsinagóga tör ténetét egy molinón, „Kérdezd a 
rabbit!” standot állít fel.

Keszthelyi zsinagóga (8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 20.): 
„Kérdezd a rabbit!” stand; Kóser különlegességek kóstolása; Folyamatosan megtekinthető a „Zsidó Mesék” rövidfilm az épü-
letben kihelyezett kivetítőn

Mádi zsinagóga (3909 Mád, Táncsics u. 38.):  
„Kérdezd a rabbit!” stand; Kóser különlegességek kóstolása; Folyamatosan megtekinthető a „Zsidó Mesék” rövidfilm az épü-
letben kihelyezett kivetítőn

Helyszínek és programok Budapesten: 

Zsinagóga a belváros szívében (Keren Or Központ, 1052 Budapest, Károly kr t. 20.) 
A zsinagóga bemutatása óránként; „Kérdezd a rabbit” stand; Kóser ételek kóstolója; Éjszakai Kóser Séta. 

Óbudai Zsinagóga –  a legrégebbi budapesti zsinagóga (Budapest, III. kerület, Lajos u. 163.)
A zsinagóga bemutatása óránként; Kertmozi a zsinagóga előtt, ahol az érdeklődők egy összeállítást láthatnak a magyarországi 
zsinagógákól; „Kérdezd a rabbit” stand; kiállítás; 
23:00–24:00  Kántorkoncert 

Vasvári Pál utcai zsinagóga (1068 Budapest, Vasvári Pál u. 5.)
A zsinagóga bemutatása óránként; Filmes összeállítás a magyarországi zsinagógákról; „Kérdezd a rabbit” stand 

BTM Középkori Zsidó Imaház (Budavári Imaterem, 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 26.)
A zsinagóga bemutatása óránként; Filmes összeállítás a magyarországi zsinagógákról; „Kérdezd a rabbit” stand 

Rabbi a buszon – A Múzeumok Éjszakája „Nyitott Zsinagógák” program elemeként június 25-én szombat este az EMIH szer-
vezésében 4 budapesti zsinagóga között egy különleges buszjárat fog közlekedni. A járat 22.00, 23.00, 24.00 és hajnali 1.00 
órakor indul, minden esetben a Keren Or Központ elől (1052 Budapest, Károly kr t. 20.) és 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.

 «

Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér 10.00–22.00

1067 Budapest, Eötvös u. 10. • 06 1 690 0970 • info@eotvos10.hu •  www.eotvos10.hu 

Kiállítások: A Laza paca alkotóműhely kiállítása az elmúlt egy év terméséből (aula); A lelkem világa – Fircák Irén kiállítása a Teréz-
városi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében (I. emeleti galéria); Underground – a Magyar Alkotóművészek Országos 
Szövetsége Fotóművészeti Tagozatának kiállítása (II. emeleti kiállítótér); A SpiriTUSz Alkotócsoport állandó kiállítása (lépcsőház)

16.00–22.00 SpiriTUSz workshop – A Szilágyi János grafikus- és festőművész által szervezett amatőr alkotókör a színtér 
megnyitása óta rendszeresen itt tar tja foglalkozásait (rögtönzött mobil műhelykiállítás; monotípia-készítés; kollázs készítése; a 
szakkör alkotótechnikáinak bemutatása; modell a helyszínen: lehetőség tanulmányok készítésére)
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18.00-19.00  Hupján Attila fotóművész tárlatvezetése az Underground kiállításon

19.00–20.00 Énekes utazás – muzsikával Európában és a világ körül – A Bajza Hangkör kórus műsora (II. emeleti terasz)

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

 «

Építészeti Múzeum  18.00–24.00

1113 Budapest, Daróczi út 3. • 06 1 225 4800/840 • pal.ritook@forsterkozpont.hu • www.forsterkozpont.hu

A Magyar Építészeti Múzeum új helyre költözött gyűjteménye a Forster Központ Daróczi úti épületében először nyitja meg 
kapuit a nagyközönség előtt. A századfordulón épült egykori Magyar Királyi Honvéd Központi Ruharaktár téglaburkolatos ipari 
épülete a manapság divatos loft hangulatot idézi. A látogatók egy izgalmas fotókiállításon keresztül bepillanthatnak a múzeum 
költözésének és az épületegyüttes felújításának állomásaiba is. A tárlatot kiegészítik a múzeum gyűjteményéből válogatott ipari 
építészethez kapcsolódó tervlapok, archív fotók kiemelve a loft hasznosítás legfőbb jellegzetességeit. A bemutatott tárgyak kor-
társ, „handmade” installáción keresztül teszik érzékelhetővé a látogató számára, hogy egy költözés kellős közepébe csöppent.

Program:
Folyamatos tárlatvezetések a kiállításban és kreatív játéktér. Bejárások az épületben: az udvaron a hajdan őrt álló katonák által 
bevésett több ezer graffiti megtekintése. 

 «

Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem 18.00–24.00

1174 Budapest, Báthory u. 31. • 06 1 258 4693 • erh@erdosreneehaz.hu • www.erdosreneehaz.hu

Folyamatosan: Igény szerinti időpontokban tárlatvezetések az Erdős Renée Ház állandó ás időszaki kiállításaiban (Elágazások 
– Rákosmente megújított helytör téneti kiállítása; Rákosmente néprajza; A Merzse-mocsár világa (állandó, dioráma-kiállítás); 
Erdős Renée-emlékszoba (állandó kiállítás)

18.00–22.00 Festés a virágzó  kertben,  vízfestékkel és temperával (gyermekprogram); Önarcképfestés tükör segítségével,   
 temperával (gyermek és felnőtt program)

18.00–23.00 Társasjáték klub Szunyoghi Zsolt vezetésével (Magyar Társasjátékos Egyesület)

18.00–22.00 Megy a gőzös – kerti vonat

22.00 Szesztay Dávid jazzimprovizációi archív filmek inspirációira

 «

Eventuell Galéria 10.00–21.00

1056 Budapest, Nyári Pál utca 7. • 06 20 5672727 • szilvisziget@gmail.com • www.eventuell.hu 

Kiállítás: Texhibition. Vetítéssel egybekötött tárlatvezetés és a projekt ismertetése: 17.00–18.00. Szigeti Szilvia Ferenczy Noémi- 
díjas textil designer előadása a projektben részt vevő tervezők közreműködésével.

Texhibition című projektet Szigeti Szilvia textiltervező (Eventuell Galéria) kezdeményezte, amelyben hazai textilgyártók és 
kereskedő cégek – Csendes és Csendes Kft., Lénárd Zászlókészítő Kft., Meritum Kft. – Aste Bútorszövet és Lakástextil, Rovitex 
Hungária Kft. – együttműködésével közel húsz textiltervező iparművész bútorkárpit- és dekoranyagfejlesztése valósult meg, 
melyhez szőnyegtervezők is csatlakoztak. 
A projektben részt vevő tervezők: Brinkus-Vándor Kata, Csíkszentmihályi Réka, Gulyás Judit, Harmati Hedvig, Kass Eszter, 
Kónya Kinga, Lőrincz V. Gabi, Molnár Réka, Munkácsi Gábor, Nagy Brigitta, Ottlik Julianna, Pájer Emília, Regős Anna, Révész 
Eszter, Ruttka Andrea, Paczona Márta, Söptei Eszter, Szentiványi-Székely Enikő, Szabó Tímea, Szabó Zsuzsi és Szigeti Szilvia.

 «

Földalatti Vasúti Múzeum 18.00–24.00

1052 Budapest, Deák tér, aluljáró • 461 6500/11271 • www.bkv.hu/hu/muzeumok • 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 számos tárgyi emlék, eredeti dokumentum, tervrajz, térkép,  fotó 
és modell kalauzolja végig az érdeklődőket a földalatti vasút tör ténetén az építéstől napjainkig. 

Időszaki kiállítás: az idén 120. születésnapját ünneplő földalatti vasút kerek évfordulója alkalmából időszaki fotókiállítással is várjuk 
látogatóinkat, amelyen a millenniumi földalatti 120 évének legérdekesebb, legmeghatározóbb pillanataiból mutatunk be válogatást.
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 «

Fővárosi Nagycirkusz – MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. 18.00–24.00

1146 Budapest,  Állatkerti krt. 12/a. • 06 1 343 8300 • maciva@maciva.hu • www.fnc.hu, www.maciva.hu 

A Múzeumok Éjszakáján 18.30 és 23.30 között folyamatos cirkuszi műsorral várja látogatóit a Fővárosi Nagycirkusz. Az artistaművé-
szek produkcióit a nagysikerű Atlantisz gyermekei című vízi cirkuszi előadás műsorszámai, valamint meglepetésvendégek is színesítik.

 «

Fővárosi Törvényszék 18.00–01.00

1055 Bp., Markó utca 27. • 06 1 354 6686 •  sajto@fovarosit.birosag.hu • www.fovarositorvenyszek.birosag.hu 

A Fővárosi Törvényszék épületének látogatása regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a sajto@fovarosit.birosag.hu e-mail-címen 
lehet 2016. június 24-én 12.00 óráig. Az érdeklődők félóránként vezetett séta keretében a Törvényszék esküdtszéki termét és 
könyvtárát tekinthetik meg. Az épületet 1890. augusztus 1-jén adták át. Legdíszesebb tárgyalója az esküdtszéki terem volt, amely 
ma is őrzi eredeti formáját. A terem legfőbb dísze Feszty Árpád hat táblaképe. A könyvtár kiállítószekrényében megtekinthető az 
1822-ben Werbőczy István neve alatt megjelent magyar törvénytár: Corpus Iuris Hungarici, ami a könyvtár legrégebbi könyve. 

20.00 és 23.00 órai kezdettel az esküdtszéki teremben az  ELTE Perjátszókörének „Az Al Capone-akta” című előadását 
tekinthetik meg az érdeklődők. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni június 24-én 12.00 óráig lehet a 
sajto@fovarosit.birosag.hu e-mail-címen. Az előadás ideje alatt az esküdtszéki teremben szünetel a tárlatvezetés, ez idő alatt 
csak a könyvtár látogatható.

 «

Fradi Múzeum 10.00–02.30

1091 Budapest, Üllői út 129. • jozsef.vincze@fradi.hu • www.fradi.hu

Programok: ingyenes stadiontúra;  teljes mérkőzések vetítése 10.30-tól 2 óránként (e-mailes regisztráció szükséges); közönség- 
találkozó Fradi-ikonokkal: 14.00, 16.00, 18.00 (dedikálási lehetőséggel); tárlatvezetési lehetőség a múzeumban folyamatosan; 
kedvezményes vásárlási lehetőség a Fradi Shopban; karikatúra-, portrékészítés; Subbuteo gombfoci-bemutató (játéklehetőséggel)

 «

FUGA Budapesti Építészeti Központ 17.00–24.00

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

Kiállítások: 
A1/. – Soproni grafikushallgatók munkái; Saját test. Az EKF Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak kiállítása; Ordine. Szabó Ágnes kiállítása

Program:
17.00 AMI/4 – a soproni Alkalmazott Művészeti Intézet tervezőgrafikus hallgatói által szervezett interaktív program,  
 négy hallgató rövid bemutatkozása, magasnyomó workshop

18.00 Széplaky Gerda esztéta: Saját testek – művészettör téneti előadás

18.45 Erőss István képzőművész előadása: Efemer anyagok a szobrászatban

19.30 FUGA koncert – meglepetés 

21.00 Poulenc: Figure humaine – cantata – A Szabad Hangok Énekegyüttes koncertje, vezényel: Antal Laura

22.00 Igali Csanád & K.c. Brown Duo – Piano blues dalok szájharmonikával

23.00 Habnak könnyű, könnyűnek H.A.B. – Clever pop hangszálakra, a cappella 14 főre. Kórusénekesek, akik  
 pimaszul flörtölnek jazzel, kortárs poppal és mindenkivel, aki hallgatja. Hab a csókhoz, a kávéhoz, tor tára vagy  
 a fürdőkádba. Instant élmény, azonnal hat!

 «

Galéria ’13 Soroksár 18.00–21.00

1238 Budapest, Hősök tere 13. • 06 20 333 0257 • info@galeria13.t-online.hu • www.galeria13.hu 

18.00–19.00 Geiger György Kossuth-díjas trombitaművész tárlatvezetése Háztáj – Dunatáj című fotókiállításán.

19.00–21.00 Bolgár nemzetiségi est – bolgár népdalokkal, bolgár táncokkal és bolgár népzenével fűszerezve. 
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 «

Goldberger Textilipari Gyűjtemény – Óbudai Múzeum 17.00–24.00

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

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

Programok: 

17.00  „utolSHOW” – végzős diákok divat showja. A BKSzC Modell Divatiskolája Iparművészeti, Ruha és Bőripari  
 Szakközépiskolája és Szakiskolája végzős diákjainak vizsga-divatbemutatóján a modellek a legszínvonalasabb  
 kollekciók darabjait mutatják be a Goldberger kifutóján! A jó hangulatot és a frenetikus showt a bemutató mellett  
 az Illetve Zenekar garantálja. 

17.00–00.00  ArtiStamp workshop. Káposztás Judit graphic designer 2013-ban indította el saját márkáját ArtiStamp néven.  
 A méltán népszerű és egyre (el)ismertebb márkát az alkotó hozza el a Múzeumok Éjszakáján a Goldberger  
 Műhelybe, ahol „maratoni” workshopot tar t az érdeklődőknek. Aki szeretné elkészíteni saját pecsétjét eredeti  
 Goldberger-mintával, feltétlenül látogasson el hozzánk a Múzeumok Éjszakáján, ahol „A Goldberger…” című  
 állandó kiállításból arra is fény derülhet, hogy a módli (mintafa, nyomódúc) készítése a dúcfaragók feladata volt  
 és önálló szakmának számított a 18. századtól. Legyél Te is dúcfaragó és készítsd el saját módlidat 2016-ban nálunk!      

18.00  Szubjektív tárlatvezetés Winkler Nórával „A Goldberger…” című állandó kiállításban. Winkler Nóra saját  
 Goldberger-kiállítását mutatja be. Szubjektíven.  

20.00 Szubjektív tárlatvezetés Valuch Tiborral „A Goldberger…” című állandó kiállításban. Valuch Tibor tör ténész,  
 főbb kutatási területe többek között: Magyarország társadalom- és művelődéstörténete a 20. században,  
 a magyar nagyüzemi munkásság társadalomtörténete. Valuch Tibor saját Goldberger-kiállítását mutatja be.  
 Szubjektíven. 

22.00  Szubjektív tárlatvezetés Szűcs Edittel „A Goldberger…” című állandó kiállításban. Szűcs Edit jelmeztervező,  
 több más elismert és jelentős munkája mellett a Saul fia című film jelmeztervezője személyesen is kötődik a  
 Goldbergerhez. Hogy hogyan, az a Múzeumok Éjszakáján kiderül. Szűcs Edit saját Goldberger-kiállítását mutatja  
 be. Szubjektíven. 

A divatbemutatón és a szubjektív tárlatvezetéseken előzetes regisztrációval lehet részt venni. 
Regisztráció: falus.ildiko@obudaimuzeum.hu-n vagy 06 1 250 10 20-as telefonszámon. (Regisztrációs időszak: 2016.06.10-től)

 «

Hadtörténeti Intézet és Múzeum 18.00-02.00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4. • 06 1 325-1631 • muzeumpedagogia@mail.militaria.hu • militaria.hu 

18.00–01.00 A Centenáriumi Hagyományőrző Dandár részvételével egy, a Nagy Háborút bemutató díszszemlére kerül sor,  
 amely a korabeli vezényszavak, alaki formációk hiteles rekonstruálását mutatja be. A Centenáriumi Hagyományőrző  
 Dandár az egész este során a múzeum udvarán tábort verve fogadja a látogatókat, ahol a felszerelésükről,  
 a korabeli katonák háborús mindennapjairól lehet érdekes ismereteket szerezni. A múzeum megújult „Magyar- 
 ország a Nagy Háborúban” című kiállításában szakmai tárlatvezetéssel, interaktív bemutatókkal várjuk az érdeklődőket. 

A Lajta Monitor Múzeumhajó is megújuló kiállítással elfoglalja helyét a Parlament mellett.

Az éjszaka folyamán megnyitja kapuit a Magdolna-torony, amelyben annak tör ténetéről kiállítás, valamint az 1944–1945-ös 
budapesti ostromról és az 1956-os forradalomról „régen és most” fénykép-összeállítások várják a látogatókat.

 «

Holokauszt Emlékközpont 18.00–02.00

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

A Holokauszt Emlékközpontban 2016-ban a hangsúlyt a zsidó–magyar együttélésre kívánjuk helyezni, ezen belül is a magyar 
zsidóság sokszínűségére, gasztronómiájára, kultúrájára, vallására, hagyományaira, szokásaira.

Az idei Múzeumok Éjszakáján az Emlékközpont a látogatókat kulináris kényeztetésre várja, ahol belekóstolhatnak a zsidó kony-
ha fogásaiba, megismerkedhetnek a szokásokkal. Mindeközben közéleti személyek rendhagyó tárlatvezetést tar tanak. A zenei 
aláfestésről klezmer- és jazz-zenekarok gondoskodnak. Miközben a felnőttek táncolnak, addig a gyerekeket játszóház várja.

18.00–01.00 Gasztro udvar – Az Emlékközpont ker tje nyüzsgő, kulináris térré változik, ahol a látogatók megismerked- 
 hetnek a zsidó háztar tással és konyhakultúrával, hallhatnak a vallási ünnepekhez kapcsolódó ételekről és édes- 
 ségekről. A vállalkozó szelleműek ki is próbálhatják az ételek elkészítését. Házigazda: Fűszeres Eszter gasztroblogger

18.00–01.00 Éden játszóház – Játékos, interaktív programok gyerekek számára a Bálint Ház szervezésében. Élő szereplős  
 társasjátékokkal, kvízjátékokkal, szerencsekerékkel és kóser halfogóval várjuk az érdeklődő csapatokat. 
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18.00–01.00 Civil oázis – Változatos programokon keresztül mutatkoznak be a zsidóság sokszínűségét képviselő civil szervezetek.

18.00–19.00 Radnótitól a klezmerig – A szefárd zsidó zenei hagyományoktól a megzenésített Radnóti-versekig tar tó utazás  
 Béres Eszter és Ádám Partik kalauzolásában.

19.00–19.30 Hóra táncház – Ismerkedj meg a zsidóság táncaival, zenéjével, ritmusával.

19.00, 20.00, 22.00, 23.00 Rendhagyó tárgybemutatók Lackfi János, Németh Kristóf, Hajós András és Steiner Kristóf  
 közreműködésével

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Rendhagyó tárlatvezetések levelezőlapokra felfűzve (21.30-kor angol nyelven is)

20.00, 22.00 Épületvezetés – Az Emlékközpont díjnyertes épületét, a látogatók elől rejtett zugokat mutatja be szakértőnk.

21.00–22.00 Fasiszta volt-e Páger Antal? – Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés Kelecsényi László filmtörténésszel.

22.00–01.00 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.

23.30–24.00 Pankastic zenekar koncertje – A Pankastic zenéje különleges és egyedi, mégis majd’ mindenki számára kellemes  
 és élvezhető, régi sztenderdek és örökzöldek átültetése akusztikus hangszerekkel a francia „manouche swing”  
 világába, megfûszerezve mindezt a cimbalom egyedi hangszínével.

 «

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 18.00–24.00 

1062 Budapest, Andrássy út 103. • 06 1 322 8476 • hopprogram@hoppmuseum.hu • www.hoppmuseum.hu

Fedezzük fel együtt Korea varázslatos világát! – K-Corner a Múzeumok Éjszakáján. Az éjszaka programjai a Koreai Kulturális 
Központ jóvoltából a Korea dokumentumfotókon – Embereken, tájakon és időn túl című kiállítás tematikájához szorosan illesz-
kedve bepillantást engednek Korea sokszínű kultúrájának részleteibe. 

18.00–22.00 Legyél Te is mester! – Kora estétől a kreatív sarokban ismerkedhetnek meg a látogatók a koreai csomózással,  
 és papírhajtogatással, a Mackótanya Kézműves Műhely animátorai segítségével pedig koreai technikával  
 készíthetnek apróbb tárgyakat. 

18.00–22.00  Mondj egy szót! – A program keretében megismerkedhetnek a kalligráfiával, választott szavukat pedig  
 tradicionális eszközökkel és technikával veti papírra a kalligráfus. 

18.00–22.00 Gastro yard – Tóth Károly séf koreai különlegességeit megvásárolva ismerkedhetnek meg a magyartól talán  
 meglepő módon nem is annyira távoli, mégis egzotikus ízekkel. 

18.30–24.00  Színpadi programok – A kerti nagyszínpadon különleges programok várják a vendégeket: gyermekelőadás,  
 a Mugunghwa tradicionális tánccsoport és a HomeMade Asia Kpop tánccsoport előadásai, hanbok (koreai  
 viselet) & hangszerbemutató, filmvetítés. 

 «
House of Houdini 18.00–24.00 

1014 Budapest,  Dísz tér 11. • 06 1 951 8066 • info@houseofhoudinibudapest.com • http://houseofhoudinibudapest.com 

Bűvészek éjszakája – Élő bűvészshow Magyarország első és egyetlen bűvészmúzeumában

Tárlatvezetés a Houdini! című kiállításon az est során több alkalommal

 «

Iparművészeti Múzeum 17:00–02:00 

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

Fedezd fel a Múzeum titkait!

17.00–21.00 Az épület titkai – múzeumi séta
  • Épületséták: Pincétől a padlásig Lechner Ödön nyomában (felnőtteknek)
  • Nyomozós interaktív játék és kézműves foglalkozás (gyerekeknek)

17.00–22.00  Kurátori vezetések 
  • Gyűjtők és kincsek – a Múzeum gyarapodásának lenyűgöző története
  • Iszlám művészet – Marokkótól Iránon át a Kaukázusig
  • Színekre hangolva – válogatás a múzeum saját gyűjteményéből 

17.00–24.00  A hangok világa – az Artisjus támogatásával   
  • Interaktív programok: zenealkotás, origami, kvíz, új online applikáció megismerése
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17.00–02.00 A tárgyak alkotásának titkai
  • Modern design – magyar KREATÍV művészektől, árusítás, workshop

17.00–02.00  Sörsátor 
  • A sör gyártásának és fogyasztásának tör ténete kóstolással egybekötve

Részletes program: www.imm.hu

 «

Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt 17.00–22.00 

1066 Bp., Teréz krt. 54. • 06 1 302 6234, 0623500566 • info@jatekanno.hu • http://jatekanno.hu/programok 

Optikai csodák és játékok kiállítása a Játékszerek Annóban

A már Budapest 100 legeredetibb helyei közé is beválasztott Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt a 2016-os Múzeumok 
Éjszakáján is különleges programmal várja az érdeklődőket, akik ezúttal optikai játékokkal ismerkedhetnek meg. Kiállításunkon 
megtekinthetők lesznek az optikai eszközök fejlődésének lenyomatát őrző játékok, amelyek a sztereoképektől a mozgás és a 
perspektíva illúzióit adó tárgyaktól, a szín- és formaképző eszközökig tar tó igen széles skálát ölelik át (pl. kukkantós doboz, a 
Laterna Magica, kaleidoszkóp, oktaszkóp, optikai pörgettyű, traumatróp, kinora stb.).  

Ezekkel a MÚZÉJ alkalmából 17.00 és 22.00 óra között félóránként előadásokat/bemutatókat tar tunk, ahol megemlítésre kerül-
nek az optikai szerkezetek feltalálói és tör ténetük. A látogatók az ismertetett tárgyak nagy részét ki is próbálhatják. 

 «

József Attila Emlékhely 15.00–24.00

1093 Budapest, Gát utca 3. • 06 1 216 6127 • www.jaemlekhely.hu

Külvárosi éj – a Múzeumok Éjszakáján nézzen be a József Attila Emlékhelyre (1093 Budapest, Gát u. 3.), ahol részese lehet 
egy igazán irodalmira sikeredett estének. 

Az éjszaka részletes programját keressék a József Attila Emlékhely honlapján és Facebook-oldalán. 

 «

Kassák Múzeum 18.00–24.00

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

17.30–18.00 Bevett hardver, avantgárd szoftver: Kassák Lajos folyóiratai 1915 és 1927 között. A Kassák Lajos avantgárd  
 lapjaira épülő kiállításban azokat a lapszerkesztői fogásokat ismerhetjük meg, amelyekkel Kassák új, avantgárd  
 szoftver t telepített a 20. század elejére már bevettnek mondható művészeti folyóirat hardverére.

A tárlatvezetést Dobó Gábor irodalomtörténész tartja a megújult Kassák! című állandó kiállításon.

18.00–18.30 Múzeumtörténet 20 percben
A tárlatvezetést Sasvári Edit művészettörténész, a Kassák Múzeum vezetője tartja. 

18.30–19.00 Sodródás – Tárlatvezetés Tilo Schulz kiállításán. Tilo Schulz berlini kortárs képzőművész, kurátor és író.  
 Művei több művészeti ágat – festészet, építészet, szobrászat, költészet – magukban foglaló environmentek,  
 amelyek nemcsak művészeti belügyekre szorítkoznak, hanem társadalmi kérdéseket is feszegetnek.

A tárlatvezetést Őze Eszter művészettörténész tartja Tilo Schulz kiállításán.

19.00–19.30 100 év avantgárd – Kassák Lajos és a művészet forradalmai. Kassák Lajos 1915-ben radikálisan új hangot  
 hozott a magyar irodalmi és művészeti életbe, s ez a mai napig meghatározó változásokat eredményezett.  
 A tárlatvezetés során az érdeklődők a Kassák Múzeum megújult állandó kiállításán keresztül Kassák Lajos  
 forradalmi művészetével és a művészet 20. századi forradalmaival egyaránt megismerkedhetnek.

Szeredi Merse Pál művészettörténész tárlatvezetése a Kassák! című állandó kiállításon.

19.30–21.00 BuDoKu – Budapesti Dokumentumfilm Fesztivál különkiadás I. BuDoKu – Budapesti Dokumentumfilm Fesztivál  
 gondosan válogatott filmekkel tör téneteket mesél el. Felemelő vagy meghökkentő, tragikus vagy ironikus, zajos  
 vagy néma, pergő vagy lassan sodró sztorikat emberekről, közösségekről, helyekről, legyenek azok a  
 szomszédban vagy épp a világ másik pontján.

21.15-22.45  Kísérleti színház a Kassák Múzeumban – A Független Színház előadásában roma és nem roma fiatalok mesélnek 
 örömeikről, vágyaikról, gondjaikról és adnak iránymutatást a nézőknek, mit tehetnek az elviselhetőbb minden- 
 napokért. Szokatlan hangvételre és formanyelvre számíthatunk. Ez nem a komfortosság ideje és helyszíne lesz.

23.00–24.00 Budapesti Dokumentumfilm Fesztivál különkiadás II. 
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 «

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 17.00–24.00

1105 Bp., Martinovics tér 12. • 06 1 261 35 86 • kok.muzeum@katved.gov.hu • muzeum.katasztrofavedelem.hu 

Folyamatos programok: tűzoltóegyenruha-próba gyerekeknek és felnőtteknek; füstsátor, tálcatűzoltás, lovas kocsival a laktanya 
körül, légzőkészülékek próbája; sisak- és gázálarcpróba, játékos tűzvédelmi tesztek kitöltése, puzzle játék, labirintus, gerundium 
próba felnőtteknek; kézi tűzoltó készülékek bemutatója, légvédelmi sziréna, sugárzásmérő-bemutató; egy működő, manapság 
használatos tűzoltó fecskendő bemutatása tűzoltók segítségével; a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet „habképző” bemutatója, a 
múzeum állandó kiállításának megtekintése tárlatvezetéssel.

Időponthoz kötött – előzetes – programok:
• A Katasztrófavédelem Központi Zenekarának hangversenye 
• A XIII. kerületi Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sport Egyesület kocsi fecskendővel, 19. századi tűzoltó egyenruhában 

és felszerelésekkel mutatja be a korabeli tűzoltók életét
• Mentőkutyás Szolgálat bemutatója 
• Tüzes harcok – önvédelmi bemutató
• A világhírű víziorgona megszólaltatása 
• Torzonborz együttes – a 60-as, 70-es évek progresszív rockzenéje

 «

Kegyeleti Múzeum 15.00–01.30

1086 Budapest, Fiumei út 16. • 06 1 323 5239, 06 30 393 6389 • danko.dalma@btirt.hu • www.nemzetisirkert.hu 

Egy temetőben éjszaka sétálni önmagában rejthet izgalmakat, de ezúttal még több is belefér egy ilyen kalandba. A Fiumei 
úti sírker t változatos programokat kínál a Múzeumok Éjszakáján: a gyerekeknek is szóló sírfelirat- és szoborvadászaton túl 
tematikus sétákra várja az érdeklődőket. Sétáink a 19. század közepén nyílt temető kiemelkedő sírhelyeit járják be, mindemellett 
tör ténelmi-művészettör téneti szempontból is megismerhetjük a sírker t jelentősebb síremlékeit és mauzóleumait. További hát-
borzongás- és bolyongásmentes kulturális meglepetésprogramokkal készülünk, érdemes figyelni a honlapot: www.nori.gov.hu,  
illetve http://www.muzej.hu/oldalát.

 «

KiscelIi Múzeum 16.00–24.00 

1037 Budapest, Kiscelli utca 108. • 06 1 250 0304 • kiscell@kiscellimuzeum.hu • www.kiscellimuzeum.hu 

#moszkvater fesztivál – Találkozzunk az óra alatt!
Indítsd a Kiscelliben a fesztiválszezont egy fergeteges bulin, ahol a #moszkvater – A Széll Kálmán tér tör ténete című kiállításunk 
apropóján ezen az estén a megújuló tér kultikus tör ténetéhez kötődő zenekarok lépnek fel. A zenei programokon túl izgalmas 
tárlatvezetésekkel, zseblámpás kriptatúrával, színes lampionokkal és a Finomító Kantin jóvoltából kihagyhatatlan „Moszkva tér” 
hamburgerrel várjuk az érdeklődőket! Minden látogatónk, aki nálunk vásárolja meg karszalagját, egy a Finomító Kantinban 
beváltható kupont kap ajándékba.

#házibuli

18.30–19.15 Keeymen zenekar – Remek bemelegítés egy fiatal, instrumentális surf supergrouppal.

19.30–20.30 A.K.T. Színésznő Zenekar – Színésznők alkotta, egyedi hangzásvilággal és időtálló feldolgozásokkal fellépő  
 zenekar, amelynek dalai igencsak megdobogtatják az ember szívét és elcsavarják a fejét… Igazi Moszkva téri lányok!

21.00–22.15 Moszkva tér zenekar (MOX) – Gimnazista baráti társaságból a kilencvenes évek elejére a hazai underground  
 klubélet egyik kultikus zenekarává váló csapat, amely több klipjét is a téren és környékén forgatta.

22.30–23.30 Pajor Tamás – Pajor Tamás a nyolcvanas évek budapesti underground rock ’n’ rolljának egyik meghatározó  
 egyénisége volt, először a Neurotic, majd az Ámen zenekar frontembereként. 

#találkozások

17.00 és 20.00 Találkozás az óra alatt Simonovics Ildikó és Maczó Balázs kurátorokkal – Kulisszatitkok és érdekességek  
 a kiállítás megálmodóinak tolmácsolásában, avagy hogyan is került az óra a Templomtérbe?

19.00 Találkozás az óra alatt Szabó Győzővel – A #moszkvater kiállítás egy népszerű színész szemével, ahol az  
 egyedi hangvétel garantált.

21.00 Találkozás az óra alatt Novák Péterrel – A #moszkvater kiállításban Novák Péter felidézi a térhez kötődő  
 személyes élményeit, az innen induló házibulik pezsgő időszakát.

22.00 Találkozás az óra alatt Ujlaki Dénessel – Rock and Roll party táncbemutatóval. Megszólalnak a régi magneto- 
 fonok, amelyek igazi slágerekkel idézik fel az egykori házibulik hangulatát.
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#klasszikusok

16.00 és 17.30 Mágnások lakberendezője – Tárlatvezetés és időutazás a múzeum műtárgybútorraktárában, ahol jól megfér  
 egymás mellett az empire szekreter, a biedermeier karosszék és a modern, csővázas bútor.

18.00 és 22.00 Zseblámpás kriptatúra és épületséta – Az egykori kolostor- és templomépület tör ténetének megismerése  
 során lesétálunk a mécsesekkel megvilágított kriptába is.

19.30 Alakváltozások és gesztusok – Beszélgetéssel egybekötött tárlatvezetés Gádor Magda és Nagy Sándor  
 szobrászművészek kiállításában.

20.30 Város – emlékezet – közösség – Kalandozás az állandó várostörténeti kiállítás műtárgyai között.

#installáció

Az Átrium Film-Színház a múzeum udvarán bemutatja az egykor a téren álló, emblematikus és ez alkalomra felfrissített Síléc 
Installáció 2.0-át.

 «

Kresz Géza Mentőmúzeum 18.00–01.00

1055 Budapest, Markó u. 22. • 06 1 350 3737/511 v. 512 m. • 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 és a hazánkban elsőként 
alapított, nemzetközi hírű Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület színes életébe. Feltárul a látogatók előtt a Pincekórház világa!

• Filmvetítéssel egybekötött visszatekintés, gondolatok, képek a múltból.  
• Menteni a menthetőt. Hogyan segítsünk a bajbajutottakon? – Bemutató a Magyar Imitációs Társaság segítségével
• Mentőmotorok és gyermek-mentőorvosi kocsi az éjszakában

Előadások a Mentőpalota Dísztermében:  
• 20.00 – A gyermek-mentőorvosi kocsi hétköznapjai
• 22.00 – Mentés a levegőből – A légimentők
• 24.00 – Érdekességek, ritkaságok a múltból – A Mentőmúzeum

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

 «
Labirintus 18.00–23.55

1014 Budapest, Úri u. 9. • 06 1 212 0207 • labirintusbudapest@gmail.com • 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 16.00–24.00

1064 Budapest Vörösmarty utca 35. • 06 1 342 7320 • avar.katalin@lisztakademia.hu •www.lisztmuseum.hu 

15.45–16.00  Fanfár (Kovács Tamás)

16.00–17.00 Váradi László (zongora) 
Műsor: Beethoven: cisz-moll szonáta, op. 27, No. 2 (Holdfény); Schubert–Liszt: Molnár és a patak; Liszt: 104. 
Petrarca-szonett (Nincs békém...); Liszt: 15. magyar rapszódia (Rákóczi-induló); Liszt: Esti harmóniák

17.00–17.30 Vetélkedő (Váradi László közreműködésével)

17.45–18.00  Fanfár

18.00–18.45 Tárlatvezetés a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban (hangszerbemutatóval) és a Zeneakadémia Kutatókönyvtárában

19.00–20.00  Régizene-koncert – Ábrahám Márta (hegedű), Dobozy Borbála (csembaló) 
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Műsor: J. S. BACH: c-moll szonáta hegedűre és csembalóra, BWV 1017; Sarabande és Gigue a d-moll 
partitából hegedűre, BWV 1004; Kromatikus fantázia és fúga csembalóra, BWV 903; G-dúr szonáta hegedűre 
és csembalóra, BWV 1019

20.15–21.00  Tárlatvezetés a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban és a Kutatókönyvtárában

21.15–21.30  Fanfár

21.30–22.30  Bársony Péter (brácsa), Varga Gábor (klarinét), Marczi Mariann (zongora) kamarakoncertje 
Műsor: Schumann: Märchenbilderm (Meseképek), Op. 113; Schumann: Drei Romazen (Három románc), op 94; Bruch: 
8 Stücke für Klarinette, Bratsche und Klavier (8 darab klarinétra, brácsára és zongorára) – részletek: No. 1, 2, 6, 7 

23.00–24.00  Bemutatkozik a Bihari János Táncegyüttes néhány tagja – páros táncok 

 «

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 16.00–02.00 

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

Bem aka Matild DJ szett a Ludwig Múzeum teraszán hajnal 2-ig 

16.00–17.00 Blahalouisiana akusztik koncert. A zenekar jazzszakon végzett szerzőpárosa, Schoblocher Barbara és Jancsó  
 Gábor saját szerzeményeik mellett előadják a 60-as évek ismert számait és kedvenc dalaikat is. 

17.00        Skubizz, less bele mások élményeibe a Duna-parton! „Tárlatvezetés” a Boráros téri HÉV-állomás jelzőtáb- 
 lájától indulva a Ludwig Múzeum felé, megnézheted felnőttek és gyerekek legszebb emlékeiket a folyóról a VaLyo  
 által készített kukucskálódobozokban

18.00–19.00     A Garázsband Fesztivál közönségdíjas zenekarának fellépése

19.00 és 20.00 Exkluzív tárlatvezetések a Szenvedély. Rajongás és művészet és Rock/tér/idő kiállításban 

21.00–22.00     A Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar koncertje 

22.00               SKUBI „tárlatvezetés” a Boráros téri HÉV-állomás jelzőtáblájától indulva a Ludwig Múzeum felé

22.00–23.00     Papó (Tilos Rádió) tárlatvezetése, majd Sőrés Zsolt esztéta, experimentális zeneszerző közreműködésével  
 közös zenélés a közönséggel a Rock/tér/idő kiállításhoz kapcsolódó, hangot adó szobrokon.

23.00-24.00  The Queer Miracle Goes to LuMu – kortárs művészet, irodalom és előadás randevúja a Budapest Pride-dal  
 közös programon. Kortárs magyar írók és slammerek által ír t szövegeket adnak elő színészek és maguk a  
 slammerek, ezzel új megvilágosításba, tágabb interpretációs keretbe helyezve a képzőművészeti alkotásokat.

A MÜPA Átrium szinpadán jazzkoncertek: 22.00: E.K. Avenue, 23.00: Trio Special, 00.00: Balogh Tomi Trió 

 «

MagNet Közösségi Ház 16.00–24.00

1062 Bp., Andrássy út 98. • 06 1 457 0008 • info@magnethaz.hu • www.magnethaz.hu; www.facebook.com/magnethaz  

„Hősök, mindennapi hőstetteink” interaktív programok 12 teremben 

Kiállítás, előadások, csoportbemutatók, egyéni terápiás módszerek bemutatója, beszélgetések, tánc, örömzene, koncert, kéz-
műves vásár és alkotás.

Vedd meg nálunk a belépődet a Múzeumok Éjszakájára! Az első 500 vásárló könyvet választhat ajándékba!

16.00–22.00 Hogyan válhatsz hétköznapi hőssé? – Workshopok és terepgyakorlatok a Hősök Terével

16:00–17:30  Kirtan Mantra Nyitókoncert

18:30–19:30  Tánceánia Együttes – Álompart c. előadása

19:30–20:30  Japán dobolás és workshop a TAIKO Hungary csapatával az előkertben

20:00–21:00  Majd helyett MOST. A pillanat értéke – Hozleiter Fanny Mosolyka önálló estje

Gyerekprogramok

16.00–22.00  Interaktív mesék, kreatív foglalkozások és szabad játék 

Interaktív programok

Táncok, alkotások, meditációk, önismereti csoportok – időpontok, témák és előadók a honlapon!   
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 «

Magyar Csillagászati Egyesület – Polaris Csillagvizsgáló 20.00–24.00

1037 Budapest Laborc u. 2/c. •  06 30 513 7009 • mcse@mcse.hu • www.mcse.hu

Az óbudai Polaris Csillagvizsgáló 18 és 24 óra között várja az érdeklődőket.

Megfigyelés biztonságos Nap-távcsövekkel, napórakészítés, távcsőtükör-csiszolás.

21.00–24.00 A Jupiter, a Mars és a Szaturnusz távcsöves megfigyelése a kupolából és az észlelőteraszról. Csillagkép- 
 ismertető az észlelőteraszon.

Egész este: távcsöves szaktanácsadás.

 «

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház 11:00–01:00

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

Kiállításaink: Stalter György: RégiÚj képek – I. emeleti kiállítótér; Hauer Lajos kiállítása – II. emeleti kiállítótér; Pillanatnyi Forga-
tókönyv – Mai Manó Galéria és Könyvesbolt

17.00  Mai Manó-túra – Indulj felfedezőútra, ismerd meg a 122 éves Mai Manó Ház történetét, éld át egy századfordulós  
 fotográfiai stúdió varázsát! Az igazán szemfüles látogatók a túra során Mai Manós ajándékokkal gazdagodhatnak.

18.00  Dupla tárlatvezetés Csizek Gabriellával – Egy órás tárlatvezetés a Mai Manó Ház I. és II. emeleti kiállításán: Hauer  
 Lajos és Stalter György fotóiról Csizek Gabriella, a Mai Manó Ház kurátora mesél.

19.00  Weber Kristóf: Vonalak és faktúrák – élő elektronikus hangszerekre (ősbemutató). 
A darabot 2016-ban komponáltam Hauer Lajos fotóinak ihletésére és neki ajánlva. A zeneműben egy állandó háttér 
szembesül egy változó előtérrel: ez utóbbi hangosabb az ismétlődő állandó háttérnél. A két zenei faktúra lehetősé-
get ad arra, hogy rövid dallamvonalakkal egy újabb adódjon hozzá. Így a megkomponált hangfelvétel szembesül 
egy improvizatív szólammal. (WK)

20.30–21.30  Barabás Lőrinc-koncert – A nagy sikerű Fotóutcás fellépése után Barabás Lőrinc újra előadja szóló projektjét a  
 Mai Manó Ház Napfényműtermében. Ne maradj le, újra bevetítjük a Napfényműterem freskóját!

22.00–23.00  Pillanatnyi Forgatókönyv – Képregény. Interaktív képregényjáték és vetítések a Színház- és Filmművészeti  
 Egyetem végzős hallgatóinak munkáiból. A Mai Manó Galériában megrendezett kiállításhoz kapcsolódó program.

23.00  Éjjeli Mai Manó-túra – Indulj felfedezőútra, ismerd meg a 122 éves Mai Manó Ház tör ténetét, éld át egy század- 
 fordulós fotográfiai stúdió varázsát! Az igazán szemfüles látogatók a túra során Mai Manós ajándékokkal gazda- 
 godhatnak.

 «
Magyar Írószövetség 18.00–23.45

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

18.00  Szalóki Ági: Körforgás – családi koncert. Közreműködik: Dés András (ütőhangszerek), Csókás Zsolt (gitár),  
 Kovács Zoltán (nagybőgő), Szalai Péter (tabla), Rácz Krisztián (gitár).

20.00  „Arccal a földön a 20. század” – Versszínházi műsor 1956 emlékére Tallián Mariann és Lázár Balázs színmű- 
 vészek előadásában.

21.30 Tangók – Astor Piazzolla: Négy évszak, Oblivion, José Bragato: Milontan. Közreműködik: Miskolczi Anita gordon- 
 kaművész, Devich Gábor klarinétművész, Narihito Mukeda zongoraművész.

22.45  Müller Péter Sziámi és Szakcsi Lakatos Béla koncertje

18.00–22.00  Játszóház óvodapedagógus vezetésével

18.00–22.00  Origami foglalkozás gyerekeknek és felnőtteknek

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.

18.00–23.45  Árkossy István kiállítása
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 «

Magyar Képzőművészeti Egyetem 16.00–24.00   

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

Programok helyszínei: 
• Főépület (1062 Budapest, Andrássy út 69–71.)
• Epreskert (1063 Budapest, Bajza u. 41.)
• Kisképző (1093 Budapest, Török Pál utca)

FŐÉPÜLET (1062 Budapest, Andrássy út 69–71.)

16.00–24.00  Intermédia ma! – A Barcsay Terem kiállításán az Intermédia Tanszék diplomázó hallgatóinak munkáival ismer- 
 kedhet meg a közönség. Helyszín: Barcsay Terem

16.00–17.30  Füzetkészítő workshop – Szeretnél egy sketchbookot? Csináld meg magadnak, az MKE hallgatói segítenek az  
 elkészítésben! Helyszín: Dávid-tér 

18.00–22.00  Programok az MKE könyvárában
  • Minden órában vezetett bemutató a „muzeális” hangulatú könyvtári miliőben, amelynek keretében  megtekint- 

    hetőek a gyűjtemény legismertebb darabjai. 
  • Minikiállítás a könyvtár szecessziós plakátgyűjteményének és a Piranesi-gyűjteményének reprodukcióiból.
  • Készíts képet! – A régi női olvasóban felelevenedik a régi vásári fotografálás és a női festőiskola emléke.

18.00–22.00   Kedvezményes könyvvásár – A Magyar Képzőművészeti Egyetem kiadványai kedvezményes áron kaphatók  
 a Múzeumok Éjszakáján.

18.00–19.00 és 21.30–22.30  Barangolás építészettel, művészettel, könyvekkel és anekdotákkal – Séta a patinás Andrássy  
 úti épületben és a Könyvtárban a 145 éves akadémia legizgalmasabb történeteivel: művészekről és művészetről. 
.  A vezetéseket Révész Emese művészettörténész és Romoda Klára tartja.

19.00–20.00   Modellek, csontvázak és kriminalisztikai vonatkozások – A Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék  
 és gyűjteményének bemutatása. Helyszín: Művészeti Anatómia Tanszék, III. emelet

21.00–24.00  Hallgatói kiállítás – Az ÁHI-csoport animációinak debütáló vetítése – itt nincsenek csendéletek! +18! 
 Helyszín: I. emelet

22.00–23.00   Koncert a művek között

23.00–24.00   Oltai Kata művészettörténész tárlatvezetése az Intermédia Tanszék diplomázó hallgatóinak kiállításán.  
 Helyszín: Barcsay Terem

EPRESKERT (1063 Budapest, Bajza u. 41.)

16.00–24.00  Megnyílnak az Epreskert kapui – A látogató a 19. század végének műteremházai, az eredeti szépségében felújított  
 Kálvária és a régi és új szobrászmesterek alkotásai között töltődhet fel a magyar művészet e különleges hangulatú helyszínén.

10.00–11.30, 15.00–16.30, 17.00–18.30 és 21.00–22.30 DIXIT – Játékos piknik minden korosztálynak. Az ismert Dixit  
 társasjátékot ez alkalommal az Epreskerti gyepen, az MKE hallgatói által készített kár tyákkal lehet játszani.

18.00–22.00  Képzős koncertek – A Képzőművészeti Egyetem hallgatói megmutatják, mit tudnak kedvenc társművészeti águkban.   
 Fellépnek az ANK, Fauno Pera, TPS Report és Mayberian Sanskülotts zenekarok.

19.00–20.00, 21.00–22.00 A régi mesterek nyomában – Emlékidézés anekdotákkal Katona Klára vezetésével.

21.00–24.00   Kertmozi – Képzős videómunkák vetítése az Epreskert ősfás ligetében.

KISKÉPZŐ (Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, 1093 Budapest, Török Pál utca) 

18.30–23.00  Év végi kiállítás – grafika és fotó szakos diákok tárlatvezetése, installáció a bejáratnál

19.00–20.00  Jövőlabor a Kisképzőben – 3D nyomtatás bemutató – vir tuális trendek, kerámia szak

20.00–21.30   La Mancha lovagja – musical két felvonásban 

22.00–23.00  Üvegfúvás és üvegcsiszolás az udvaron

 «

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 14.00–24.00

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

Az első 200 nálunk vásárolt karszalag mellé „Szerzetesek asztalánál” teakeverék jár ajándékba! 

14.00 Kapunyitás

14.00–20.00 Szerzetesek vására – Látogatóink már kora délutántól bencés, ferences, ciszterci testvérekkel és nővérekkel  
 beszélgethetnek a megszentelt életről. De aki nemcsak lelki megtisztulásra és felüdülésre vágyik, az megvásá- 
 rolhatja a különböző rendek műhelyeiben készült kézműves termékeket is. 
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14.00–21.00 Kézműves és gasztronómiai foglalkozások – Idén a Szerzetesek asztalánál című időszaki kiállításunkhoz  
 kapcsolódó foglalkozásokkal várjuk vendégeinket, akik többek között megismerkedhetnek azokkal a  
 szerzetesrendekkel, amelyeknek szerepük volt étkezési kultúránk fejlődésében. Kicsik és nagyok kipróbálhatják  
 a gyertyadíszítést és a gyógyteák csomagolását. Képrejtvény játékainkkal megismerhetik a szerzetesek  
 viseleteit, rendházait és a műhelyeikben készülő portékákat. Kiderül, hogyan előzték meg a szerzetesek a középkori  
 bizserkórt, miközben látogatóink megformázzák és kisütik rozscipóikat.

És hogy ezen az estén ne csak a szellemet tápláljuk, zirci szerzetesek söreivel, hűsítő fröccsökkel, finom falatokkal és 
további meglepetésekkel várunk minden kedves látogatót!

TÁRLATVEZETÉSEK:

16.00 Édes emlékek – Mit kérdezne, ha beszélgethetne egy száz évvel ezelőtt élt cukrászmesterrel? Szeretné tudni,  
 mit készített napi harminc kiló csokoládéból? Hogy mit gondolt, amikor meglátta az első dobostortát? Vagy  
 hogy ki volt a példaképe, aki a saját öklével ver te szét a puncsos mignonokat, ha azok nem voltak megfelelő  
 árnyalatúak? Látogasson el hozzánk, és barátságos cukrászmesterünk a századfordulóról úgy mutatja meg  
 vendéglátás-tör téneti kiállításunkat, ahogy még nem láthatta. Regisztráció szükséges!

18.00 Mit rejt a ház? – séta az épületben – A Korona tér 1. szám alatti épületegyüttes mozgalmas évszázadokat élt  
 meg. Lakott itt fűszer-csemege árus, vendéglős, elítélt bűnözőből lett Mikulás, híres író és sokan mások.  
 Ha kíváncsi a zegzugos épület rejtett meséire, ne hagyja ki vezetésünket! Regisztráció szükséges!

19.00 Kalmár évszázadok – A kereskedelem évszázadain átívelő interaktív kosztümös tárlatvezetés, ahol eljutunk a  
 reformkori zsibongó vásárok világától az 1930-as évek nagy áruházain át gyermekkorunk KÖZÉRTjéig.  
 Regisztráció szükséges!

17.00, 21.00, 23.00  Tárlatvezetés „A jó kalmár a világ jótevője” – Két évszázad a magyar kereskedelem történetéből 
című állandó kiállításban

17.00, 19.00 Tárlatvezetés a Szerzetesek asztalánál című időszaki kiállításban 

18.00, 20.00, 22.00  Tárlatvezetés a „Vendéget látni, vendégnek lenni” – Vendéglátás-történeti állandó kiállításban

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

A regisztrációhoz kötött programokra jelentkezni lehet a kiss.hajnalka.mkvm@gmail.com e-mail-címen vagy az 1/375-62-49-es  
telefonszámon, június 24-én 12.00 óráig vagy, vagy a férőhelyek beteltéig. Tárlatvezetéseinken egyszerre max. 30 főt tudunk 
fogadni. A részvétel érkezési sorrendben tör ténik, kérjük, hogy a program előtt minimum 10 perccel jelenjenek meg a helyszí-
nen. Vezetéseink max. 60 percesek.

 «
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 16.00–02.00

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

MÚZEUM 120! – A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 120 éve a Ligetben
Vegyen részt időutazásunkon és ismerkedjen meg a századforduló Magyarországával. 120 évet utazunk vissza az időben, s a 
millenniumi kiállítás idején barangolhatunk a Vajdahunyadvárban.
Újra él a Lizsé! Megelevenedik a korabeli Városliget mutatványosokkal, táncosokkal, kígyóbűvölővel, jóssal, törpével…
S mivel ez a Szent Iván-éj, ezért a tűzugrás és tűzijáték programja sem maradhat ki.
Csodálatos esti panorámában gyönyörködhet, a fáklyás menetben járhatja körbe az épületet és a mutatványosok produkcióin vagy 
éppen a színpadi programokon ámulhat. De ez csak ízelítő. Győződjön meg róla személyesen! Ha igazi nyáresti élményre vágyik és 
a friss, ámde 120 év előtti levegő érzetére kíváncsi, jöjjön és próbálja ki! 
Ez csak ízelítő azokból a programokból, amelyeknek részese lehet a Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár idei Múzeumok 
Éjszakája rendezvényén. 

• 120 ÉV – Carpe diem! 
• Kincseink – kiállítás a Mezőgazdasági Múzeum legizgalmasabb műtárgyaiból
• Időképek – fotókiállítás a városligeti Vajdahunyadvár építésének 120. évfordulója alkalmából
• Klösz György, a Millenium fényképésze – Zugló Önkormányzatának vándorkiállítása

Gyerekprogramok, koncertek, bábszínház, zene, tánc, kézműves foglalkozások, játszóház várja a legifjabbakat már délután!

Amikor az est leszáll… – színpadi műsor Budapest Főváros Zugló Önkormányzata szervezésében. Tájékozódjon honlapunkon 
a részletes programról!

17.00-tól Koncertek – Meglepetések, élmények az este folyamán

24.00 Szerelemvarázsló és barátságmegtartó tűzugrás 
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Fedezze fel!
• Fáklyás vártör téneti séta (regisztrációhoz kötött) 21.00. 22.00, 23.00 és 24.00 órakor a Városligeti tó körül
• Gyűjteménylátogatás a Hunyad pincében (regisztrációhoz kötött): 18.00, 20.00, 22.00
• „Koponyák és a négylábú csirke esete” (regisztrációhoz kötött) – látogatás a Csonttárban 17 és 23 óra között óránként
• „Kitömött állatok között” – látogatás a Nye Bojsza toronyban18.00, 20.00, 22.00 és 24.00 órakor 
• Makett- és modellgyűjtemény (gyűjteménylátogatás óránként)
• Fonás-szövés eszközei gyűjtemény (gyűjteménylátogatás óránként)
• Plakát- és aprónyomtatvány gyűjtemény (gyűjteménylátogatás óránként)
• Az Apostolok tornya „megmászása” 17.00 és 01.00 óra között óránként

Mindeközben folyamatos programok:   
• Kézműves helyi termékek kóstolója
• Budapest fényei madártávlatból – Éjszakai toronytúráinkon az Apostolok tornyából és Kaputornyából a Budai Vár, a Gellér t-

hegy, a Parlament, a Bazilika, a Széchenyi fürdő és a Városliget éjszakai fényeit csodálhatják meg a látogatók. 
• Végre jó Kadarka – Kadarka Szalon – Kadarka borok bemutatkozása borkóstolással, borismereti kurzus előzetes regisztrá-

cióval. A Magyar Bor és Pezsgő Napján koccintson a legszebb kadarkákkal!
• Játék az erdőben – állami erdészetek bemutatkozása, interaktív játszósarkok
• Erdők szentélye – szórakoztató interaktív erdei élménypálya kicsiknek és nagyoknak, kézművessarok az erdő kincseiből
• Gipszkorszak – játszóház gipsszel
• Szerelmi varázslás és jóslás bájitalfőzetekkel
• Virágnyelviskola – a virágok jelentései, szimbolikája
• A szerencsejáték története – kiállítás
•  Legyél Te is polihisztor – A Herman Ottó Intézet vándortanösvénye

Együttműködő partnerek: Budapest Főváros Zugló Önkormányzata, Földművelésügyi Minisztérium

 «

Magyar Nemzeti Galéria 16.00–02.00

1014 Budapest, Szent György tér 2. • 06 1 201 9082 • info@mng.hu •  www.mng.hu

KALEIDOSZKÓP – SZÍNEZD ÚJRA!

Ezen az estén a Magyar Nemzeti Galéria épületében életre kelnek a színek! Akár csak egy kaleidoszkóp képei, sokszínű és 
formabontó magyar egyéniségek váltják egymást az este folyamán; olyan izgalmas szereplők, akik új látásmódban közelítenek 
az alkotáshoz vagy szokatlan felállásban mutatják be, hogyan képesek ők maguk megújulni, újat mutatni.

Picasso egész élete és munkássága maga volt a megújulás, nem véletlen, hogy manapság is az egyik legismertebb, legizgalmasabb 
színes egyénisége a 20. századnak, akit a nagyközönség ismerhet. A spanyol művész Galériában látható Alakváltozások, 1895–1972 
című kiállítása ihlette idei estünk témáját, éppen ezért kapnak nagy hangsúlyt a vibráló színek és formák tárlatvezetéseinkben és gyermek-
programjainkban is. És így kerülhet egyszerre színpadra egy feltörekvő fiatal zenekar egyedi felállásban és hangzásban, a slam poetry és 
hiphop úttörői a magyar irodalom nagy alakjait megidézve, és így érnek össze a megújult MúzeumCafé magazin beszélgetései is „a 21. 
századi múzeum”, az integrált alkotás és a médiaművészet témájában, amely közvetlenül reflektál másik időszaki kiállításunk és a Múzeu-
mok Éjszakáján szintén látható, A magyar művészek és a számítógép – Egy kiállítás rekonstrukciója című kiállításunkra.

Színezhető felületekkel, workshoppal, festői panorámával és sokszínű programmal várjuk a hozzánk érkezőket!

BELÉPÉS: Múzeumok Éjszakája karszalaggal a „C” épületbe (Savoyai terasz) 16.00-tól, az „A” épületbe (Picasso-kiállítás) 
17.00-tól 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. 

PROGRAMOK: 

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

17.00  MintaPinty – Gyermekkoncert nem csak gyerekeknek – 2009-ben alakult a zenekar, hogy megénekelje a világnak  
 milyen jó közösen, szívvel-lélekkel zenélni, közben valami különlegeset, színvonalasat létrehozni és mindezt átadni  
 a számukra legfontosabb, leghálásabb, egyben legkritikusabb közönségnek, a gyerekeknek. Egyéni ízzel,  
 hangszereléssel játszanak jól ismert, népszerű gyermekdalokat, adják elő saját szerzeményeiket, csipetnyi  
 színházzal, tánccal, nagyon sok nevetéssel bevonva a széles publikumot. A zenekar tagjai pedagógus végzettségű,  
 gyakorlott zenészek, akik nem félnek tréfát csinálni magukból vagy bármi, bárki másból.

18.00  Badár Tamás bűvész az OTP Bank támogatásával

18.30  Nemzeti Filharmonikusok – Debussy egyik, utolsó éveiben komponált, de a hangszer-összeállítás tekintetében a  
 zenetörténet első ilyen műveként jegyzett – fuvola, brácsa, hárfára készült – triószonáta csendül fel az este első  
 felében a Nemzeti Filharmonikusok művészeinek előadásában. A koncerten a Debussy-mű mellett olyan klasszikus  
 slágerek lesznek majd hallhatóak, mint Bach–Gounod Ave Mariája vagy Bizet Carmen c. operájából az Intermezzo.
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22.00  Fran Palermo Acoustic Session – Először áll színpadra ezzel a különleges és egyedi formációval a Fran Palermo zenekar,  
 akiknek zenéje olyan, mint egy színes kaleidoszkóp: folyamatosan formálódik, változik, mégis minden elemében egy  
 izgalmas és látványos kerek egésszé válik. A teljes banda négy tagja lép színpadra vagabond rock and rollként címkézett  
 stílusukkal, ame-lyet az indie, sivatagi rock, folk vagy éppen a mediterrán hangulatok inspirálnak. Ezen az estén a zongora,  
 a szaxofon, a gitár és a konga szólaltatja meg igazi táncolós, önfeledt pillanatokat is előidéző vibráló zenéjüket. 

23.00  Bob és Bobék Orchestra – Verskoncert – A Bob és Bobék Orchestra a vers és a zene matematikájában keresi a  
 közös nevezőt. Legyen nyelvtörő, rap, slam poetry vagy költészet, jazz, hiphop, drum'n'bass, vagy reggae –  
 a lüktetés jelenléte közös. Horváth Kristóf aka Színész Bob – versmondás, rap; Szarvas Dávid – ütőhangszerek,  
 beatbox, loopok; Dévényi Zoltán – gitár; Eged Márton – basszusgitár

TÁRLATVEZETÉSEK:

17.00 Tárlatvezetés gyerekeknek – László Zsófi: Színek meséje

17.30 Tárlatvezetés a gótikus gyűjteményben – Földváry Piroska: Nem mind arany, ami fénylik!

18.00 Tárlatvezetés a Modern idők kiállításban  – Koós Nikolett: SZÍNjáték 20. századi ecsetvonásokkal

18.30 Tárlatvezetés a Lépésváltás kiállításban – Lovass Dóra: Kortárs kontrasztok – egyedi színtani képletek  
 a kortárs magyar képzőművészetben

19.00  Tárlatvezetés a Remekművek a Szépművészeti Múzeumból kiállításban – Varga Viola: Neon a középkorban

19.00 Guided tour in ENGLISH! – Brockmann Evelyn: Over the Rainbow – from Red to Purple and Back Again

19.30 Tárlatvezetés a Perspektívák – művészet és etnográfia c. időszaki kiállításban – Mácsay Krisztina: Az Egy csak  
 álarc, alatta az Ő (Szabó Lőrinc)

20.00 Tárlatvezetés a Munkácsy-kiállításban – Mertus Ágnes: Gyűjtők kedvence – Munkácsy Mihály 

20.00  Tárlatvezetés A magyar művészek és a számítógép c. időszaki kiállításban – Orosz Márton kurátor

21.00 Guided tour in ENGLISH! – Brockmann Evelyn: Over the Rainbow – from Red to Purple and Back Again

21.30 Tárlatvezetés a gótikus gyűjteményben – Földváry Piroska: Nem mind arany, ami fénylik!

22.00 Tárlatvezetés a Perspektívák – művészet és etnográfia c. időszaki kiállításban – Varga Viola: ÁL/ARC

Gyűjteménytörténeti séták – A Magyar Nemzeti Galéria önkéntesei által tartott 20 perces bemutatók egy-egy kiállítási egységben:

19:30 Barokk gyűjtemény   21:30 Munkácsy és a századvég realizmusa

20:30 Templomok ékessége   22:30 Modern idők

Élő MúzeumCafé-beszélgetések 3 témakörben: 

18.30  A 21. századi múzeum

19.30  Médiaművészet

20.30  Integrált alkotás 

WORKSHOP egész este, Szivárványtánc – Rajzoljunk, fessünk, alkossunk szabadon! Az elkészült képünket felragasztjuk egy 
hatalmas szivárvány csíkjai közé. Csodálatos világot rejtő kaleidoszkópot is készíthetünk különféle színes kellékek segítségével.
Mindezen programok mellett óriás színezők és nyomozós játék is várja a hozzánk látogatókat!

 «

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 15.00–24.00 

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4. • 06 1 2252 859 • kozmuvelodes@mnl.gov.hu • www.mnl.gov.hu

A Bécsi kapu téri épület bemutatása
A Budai Vár északi oldalán magasodó, historizáló stílusú palotát Pecz Samu építész tervei alapján a múlt század ’20-as évei-
ben építették. Az épület gazdag belső falfestményeit Dudits Andor festőművész Klebelsberg Kuno elképzeléseinek megfelelően 
alkotta meg. A látogató e falfestmények és Róth Miksa színes, címeres üvegablakai segítségével emeletről emeletre haladva 
ismerheti meg a magyar tör ténelem egyes kiemelkedő eseményeit, alakjait. 
Az épület csoportosan, szakképzett vezetéssel tekinthető meg óránkénti indulással.

Gyerekprogram
A gyerekeket kézműves foglalkozások várják – kiskönyv készítése, csipeszrepülő és papírhajók készítése, tör ténelmi ihletésű 
kirakók, vaktérképes és kastélyos játékok.

Raktárlátogatás és eredeti iratok bemutatása
A levéltári források követik az országos rendezvénysorozat szlogenjét (Hősök, felfedezők, újítók), így számos, a témához kap-
csolódó eredeti forrást mutatunk be. Látogatóink megtekinthetik Kempelen Farkas manufaktúrájának tervét, valamint érde-
kességeket a hétköznapi élethez kapcsolódó találmányokból, újításokból (pl. habán zsúptető vagy éppen a tűzoltás). Továbbá 
láthatóak lesznek Szent-Györgyi Albert, Aba-Novák Vilmos, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bíró László József, Germanus Gyula, 
Tihanyi Kálmán életével, munkásságával kapcsolatos dokumentumok.
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Raktáraink korlátozott létszámmal látogathatók. Jelentkezés a helyszínen.

Kiállítások
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Nyomot hagytak: Évszázadok–Személyiségek–Aláírások című interaktív 
kiállítása egyedülálló lehetőséget nyújt látogatóink számára, hogy megismerjék a neves tör ténelmi személyek egyéniségéről 
is árulkodó kézírását. Az eredeti források és a korabeli viszonyokba mélyebb bepillantást nyújtó rövidfilmek segítségével még 
közelebb kerülhetnek a múlt egy-egy szakaszához.

A központi témához kapcsolódóan levéltárunkban ez alkalommal először láthatják Julius Ludwig Grimm által az 1832-ben készí-
tett felfújható földgömböt, amelyből összesen három darab maradt fent. A földgömböt a közelmúltban restauráltak kollégáink, a 
restaurálás folyamatáról képes beszámolót hallhatnak az érdeklődők.

A Benyovszky-emlékévhez kapcsolódóan kamarakiállítást rendezünk „Magyar utazók a 17–19. században” címmel.

Film- és olvasószoba 
Az est folyamán megtekinthetők a „Benyovszky Móric és a malgasok földje” című ismeretterjesztő filmsorozat részei. A rendezvény 
tematikájához kapcsolódóan olyan különleges és egyedi könyveket is bemutatunk, amelyek könyvtárunk állományában találhatók.

 «

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 16.00–23.00

1097 Budapest, Vágóhíd utca 7. • 06 1 215 6948 • pml@mnl.gov.hu

Nemesi oklevéltől a gyilkossági bűnjelekig – Levéltár-bemutatás raktárlátogatással, egyszerre max. 6 fős csoportok részére

Pengőtől a forintig – Pénztörténeti kiállítás tárlatvezetéssel – A csak erre az alkalomra összeállított tárlaton a látogatók rész-
letesen megismerhetik az idén 90 éves pengő és a 70 éves forint tör ténetét, eredeti darabok bemutatásával, valamint rövid 
betekintést kapnak általában is az éremgyűjtés világába.

Kiegészítő (gyerek- és játékos felnőtt-) programok – éremkészítés eredeti minták alapján só-liszt gyurmából, fotózkodás 
papírpénz keretben. 

 «

Magyar Nemzeti Múzeum 14.00–02.00 

1088 Bp., Múzeum krt. 14–16. • 06 1 327 7768 • info@hnm.hu • www.mnm.hu • https://www.facebook.com/nemzetimuzeum 

Hősök, ősök, örökösök – Hősök tere az MNM-ben – REJT/JEL/KÉPEK '56  – A forradalom titkos művészete – a Magyar 
Nemzeti Múzeum időszaki kiállítása az ’56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából

Megmentett műkincsek 2016 – A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatóinak 
diplomamunka-kiállítása

Szuperhősök / mesehősök / rajzfilmhősök / hőstettek

Kis hősöknek
• Kerti hőstalálkozó
• Hőstörténet – mesés foglalkozás gyerekeknek a MALTER-ban – az igazi hősökről szóló bábjáték megtekintése után a gyerek 

elkészíthetik saját bábjukat, amikkel egy közös tör ténetet is alkotunk. Interaktív, játékos program.

Hősök a magasban? – Slackline-osok bemutatója a kertben (fák közt kifeszített köteleken egyensúlyoznak) 

Hősök, művészet, hőskultusz – Szubjektív és kurátori tárlatvezetések: a művészet h(Ősi)-ereje, meglepetés vendégeinkkel 
(költők, írók, zenészek, újságírók, művészek, közéleti személyiségek vallanak, gondolkodnak, emlékeznek)

Mozi/ hősök – a hétköznapokban – Megáll az idő / Szerelem / Szamárköhögés / Mansfeld / Szabadság, szerelem / 1956 vagy 
a Nap utcai fiúk / Napló apámnak, anyámnak / Hajnalban meghalnak az álmok / Szerencsés Dániel

Zenés/ hősök – Tánciskola á la ’50-es évek – táncbemutató és tánctanítás kora estétől folyamatosan: műfaj vegyesen: kerin-
gő, klasszikus latin táncok, a hanyatló Nyugat ópiumaként: rock and roll, Swing, twist stb.

Hősök tere az MNM-ben – Élő Múzeum-programok a Budapesti Operettszínház közreműködésével

Koncertek / Zene / DJ / Fényfestés / Hősködés a tűzzel

 «

Magyar Népi Iparművészeti Múzeum – Hagyományok Háza 16.00–24.00

1016 Budapest Fő utca 6. • 06 70 3772236 • muzeum@hagyomanyokhaza.hu • www.hagyomanyokhaza.hu

„Szent Iván-éj színei” – hangolódjunk a természetre!

A Nyitott Műhelyben felelevenítjük nagyanyáink, dédanyáink tudását, tapasztalatait a természetes festékek készítésének módjá-
ról. Gyerekeknek és felnőtteknek szóló kézműves foglalkozások Kemendi Ágnessel és Balla Gemmával.
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14.00–16.00 Melyik növény festőnövény? Kemendi Ágnes saját készítésű növényi tinktúráival festhetnek a gyerekek képeket,  
 templomkazetta-mintákat.. Növényi festéssel és nemezeléssel karkötő készítése Balla Gemmával. 

18.00–20.00  Készíts magadnak ékszert a Táncházba! Fehér Annával gyöngyszalag karkötő készítése és Kamocsay Judittal  
 fonott karkötő készítése. 

16.00–18.00  Hagyomány és kreativitás
Hagyomány – Divatbemutató és pódiumbeszélgetés a Nomád Nemzedéktől az Etno Haute Couture-ig. A Nomád 
Nemzedék öltözködése – A divatbemutató első részében a „táncházas” divatokat mutatjuk be az egykori mozgalom 
tagjainak ruhatárából, illetve a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményi anyagából válogatva. Moderál:  
dr. Juhász Katalin, az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, néprajzkutató
Kreativitás – egy fiatal divattervező, a Dittafelt tervezője, Simon Ditta mutatkozik be természetes alapanyagú 
ruháival egy ősi technikát, a nemezelést alkalmazva. Öltözékeit divatbemutató keretein belül láthatja az érdeklődő 
közönség, illetve ezt követően megismerhetjük az ifjú tehetséget egy beszélgetés során belül. Moderál: Illés Vanda 
művészettörténész, Junior Príma Díjas alkotó

17.30–18.00 Tarján Gábor: Ősi formák és jelképek. Esszé népművészetünk eredetéről. Napkút Kiadó, Budapest, 2016. 
 Egy könyvritkaság bemutatója, ami az 1980-as években nem jelenhetett meg! A szerzővel Szabó Zoltán beszélget

16.00–16.30 és 17.45–18.15  Pillants be a kulisszák mögé! – Raktárbejárás – vezetett túra a múzeum raktárában.

18.00–19.00 Énekeljünk együtt a Téka együttessel – „Ritka Magyar” CD-bemutató. Éneket tanít:Tárnoki Betrix

19.15–20.00 „Vándorjelek – így csináltuk mi..." – Beszélgetés, zenehallgatás, filmvetítés a 60 éves, Kossuth-díjas ifj. Csoóri  
 Sándorral, a Muzsikás együttes, a Magyar Dudazenekar, Ifjú Muzsikás Együttes alapítójával

20.30–21.30 25 éves a Vándor vokál – Beszélgetés az énekegyüttes tagjaival, többek között az új lemezről is.

21.30–22.30 Színházi zenéről egy kicsit másként – Beszélgetés Rozs Tamás zeneszerzővel (Szélkiáltó együttes) az elmúlt évi  
 Pécsi Színházi Találkozó legjobb színházi zene kategóriájának nyertesével.

22.30–23.30 Vynil lemezek tárolása, gondozása – Bálint Ferenc könyvtárossal beszélget Szabó Zoltán 

A múzeum kiállításai:

XXXI. Országos Faragópályázat és kiállítás id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó, a Népművészet Mestere emlékére; „Mesevi-
lág” – Gy. Kamarás Kata fazekas Népművészet Mestere kiállítása 

Tárlatvezetések: 17.45, 20.00 Pólós Andreával

 «

Magyar Olimpiai és Sportmúzeum 18.00–24.00

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7. • 06 1 471 4350 • info@sportmuzeum.hu • www.sportmuzeum.hu 

A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum programjainak idén a Tüske Uszodakomplexum ad otthont.

A létesítményben időszaki kiállításon mutatjuk be a magyar úszástörténet kezdeteit, az első újkori olimpiai aranyérmünk 
történetét, úszólegendáinkat, Hajós Alfrédot, Halmay Zoltánt, Bárány Istvánt, Csik Ferencet. A látogatók megismerkedhetnek 
a sokáig sikeres magyar tempóval.

60. évfordulója alkalmából felidézzük az 1956-os olimpia eseményeit, köztük a „melbourne-i vérfürdőként” emlegetett vízilabda- 
mérkőzést.

Kiváló úszó és vízilabdázó vendégekkel közös vízi programokkal is készülünk.

Folyamatos programok: múzeumi vezetések, ügyességi és sportjátékok, olimpiai kvíz, vetítés.

 «

Magyar Természettudományi Múzeum 10.00–01.00

1088 Budapest, Ludovika tér 2–6. • 06 1 210 1085 • mtminfo@mttm.hu • www.mttm.hu

HÉTKÖZNAPI HŐSEINK – Akik nélkül a világrengető sikerek nem születnének meg 
Te mit tennél, ha a szemed láttára semmisülne meg másfél évszázad munkája? Mi lenne, ha nélküled, a te munkád nélkül nem 
létezne gyűjtemény vagy kiállítás? Mit tennél, ha te is egy lennél a Magyar Természettudományi Múzeum hétköznapi hősei 
közül? Mennyire biztos a kezed? Van elég türelmed? Most átélheted és kipróbálhatod azoknak az embereknek a munkáját, akik 
nélkül egy intézmény nem tudna működni. 

Ezen az estén kifordítjuk sarkaiból a múzeumot, s a végén már mi magunk sem tudjuk, hogy tárlatvezetőink mikor mesélik saját 
sztorijukat egy-egy kiállításról. 

Ezen az estén még az is megtörténhet, hogy egy cipősdobozban te rendezed be álmaid legmenőbb kiállítását…
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Szombaton tíz órától vasárnap hajnali egyig várjuk programokkal látogatóinkat. 

Programjaink részletesebb leírását a múzeum honlapján (mttm.hu) és a Múzeumok Éjszakája honlapon (muzej.hu) lehet nyomon követni.

10.00–01.00 Expedíció az ismeretlenbe – interaktív kaland a legendák nyomában a Travel Channellel 

15.00, 16.00, 17.00  Tárlatfélrevezetők – Fülelj és figyelj, mert ezek a tárlatvezetők saját sztorijukat mesélik. Akinek elsőként  
 feltűnik a turpisság, családi belépőjegyet nyer a következő kiállításunkra.  

15.00–20.00 Batman és kollégái – Kézműves foglalkozás

16.00 Tótágas történetek – Interaktív gyerekelőadás a Dvorák&Patka színház előadásában

16.00 A Duna – végveszélyben a természet menedékei – A fotós házaspár, Kudich Zsolt és Zsirmon Réka interaktív,  
 vetítéssel egybekötött előadása. 

16.00 Mesél a (h)őskor tanúja – Az elégett disszertáció esete. Hallgasd meg az 1956-os budapesti ostrom muzeológus  
 szemtanújának élő tör téneteit.

16.00–20.00 Hol élnek? Mit csinálnak? – Nyomozz a védett növény- és állatfajok után a Vadonleső Program munkatársaival! 
 A nyomozásban egy híres vendégünk is segítségedre lehet.

16.00–20.00  Kiállítás a cipősdobozban – Te milyen kiállítást építenél? – Mutasd meg, hogy szerinted milyen lenne az igazán  
 menő kiállítás! Tárgyakat mi adunk hozzá. A cipősdobozt hozhatod te is.

16.00–20.00 Ahogy a profik csinálják – Preparálási bemutató – Itt végignézheted, hogyan lesz a begyűjtött példányból valódi  
 múzeumi tárgy.

18.00 A világ legjobb fotói – Kudich Zsolt tárlatvezetése a Wildlife Photographer of the Year kiállításban. 

19.00–23.00  Szakember kerestetik! – Helytállnál a múzeum hétköznapi hősei között? – Különleges pályaorientációs  
 programunkon belekóstolhatsz a természetrajzi gyűjtemények preparátorainak hétköznapjaiba. Mi teszi a jó  
 preparátort? Mennyire biztos a kezed? Meddig tar t ki a türelmed? Ha végigjárod az állomásainkat, többé már  
 nem lesznek ismeretlenek a következő munkafázisok: alátét-cédulázás, családra válogatás, metszetkészítés, iszapolás.

23.15 Fellép a Kék Bab együttes és a Tébláb néptánccsoport  

 «

MTA Könyvtár és Információs Központ 17.00–22.00

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

Idén 190 éve, hogy gróf Teleki József (1790–1855), az Akadémia leendő első elnöke és családja fölajánlotta a „Magyar Tudomá-
nyos Intézetnek" „a haza összes polgárainak használatára” közel 30 ezer kötetes könyvtárát és ezzel letette az alapjait az ország 
egyik legjelentősebb szakkönyvtárának. 

A Kelet magyar kutatói című, a világ számos pontját megjár t vándorkiállítás a terület szakértőinek kalauzolásával bemutatja a 
leghíresebb magyar keletkutatók kalandos életét és fölfedezéseit az első tibeti szótár összeállítójától, Kőrösi Csoma Sándortól 
Vámbéry Árminon, a „sánta dervisen” át az „Ezer Buddha” barlangtemplomok feltárójáig, Stein Aurélig. Az egyes állomások 
végigkalauzolnak az egész Könyvtáron, az épülettel egyidős kúttól a vadonatúj konferenciateremig.

Két meghívott előadónk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemről a kalligráfia titkaiba vezeti be az érdeklődőket, gyakorlati oktatással. 

A kézműveskedni vágyókat is keleti témákkal várjuk: legyezőt, keleties kötésű könyvet, arab hímzést, gyöngyfűzéses könyvjelzőt 
és „végtelen csomó” motívummal díszített ékszereket készíthetnek kollégáink vezetésével.

A programokra honlapunkon keresztül regisztrálhatnak június 1-től.

 «

MTA Székház és Művészeti Gyűjtemény 18:00–24:00

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. • 06  1 411 6321 • info@titkarsag.mta.hu • www.mta.hu

A Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjtemény óránkénti turnusokban látogatható 18.00 és 23.00 között. A programra a 
http://mta.hu/esemenynaptar oldalon regisztrálhat. A Képtárban többek között az intézmény 19. századi alapítóinak reprezentatív portréi 
tekinthetők meg, valamint J. W. Goethe ásványkollekciója, Kisfaludy Károly festményei, a magyar tájképfestészet remekei és az egykori 
Széchenyi Emlékmúzeum válogatott anyaga. Az este során folyamatosan vetítjük az Akadémia belső tereit bemutató rövidfilmünket, 
valamint az Akadémiai anzix 1919–1960 című filmhíradó-válogatást, amely az intézmény működésének történetéről szól.
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 «

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 22.00–02.00

1075 Budapest, Herzl tér 1. • www.mazsihisz.hu; facebook.com/mazsihisz 

Mikor az első csillag kigyúl – 100 év tárgyakban és dalokban

2016. június 25. szombat este 10.00 órától Dohány utcai zsinagóga, Magyar Zsidó Múzeum, Goldmark terem, Rumbach  
 Sebestyén utcai zsinagóga, Zsidónegyed séták, tárlatvezetések, Kérdezd a rabbit, kvízjátékok, 100 év  
 magyar zsidó dalai – csillagos ég, sok zene – táncolni szabad!

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, a Magyar Zsidó Levéltárban, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában és a Dohány utcai zsinagóga előtti téren 
klezmerkoncertekkel várjuk az éjszakázókat.

Az éjszaka során szeretnénk minél szélesebb körben közvetíteni a sokszínű magyar zsidóság vallási hagyományait, kultúráját, s 
ezzel hozzájárulni az előítéletek lebontásához, a toleranciára neveléshez, a másság elfogadásához.

22.00 körül 100 év, 100 tárgy: tárlatvezetések, éjszaki zsidónegyedséták, 100 év magyar dalai koncert a Dohány utcai  
 zsinagóga előtt a Jazzrael zenekar és Malek Andrea előadásában. Magyar Zsidó Múzeum, Dohány utcai  
 zsinagóga és a zsinagóga előtti tér (Budapest VII. ker., Dohány utca 2.).

22:00 körül Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga – Rubin Eszter Barhesz című regényéből készült monodráma Csákányi  
 Eszter előadásában. (Budapest VII. ker., Rumbach Sebestyén utca 11-13.)

23:30 Klein Rudolf: Zsinagógaépítészet Kelet-közép Európában című nagyszabású kartoninstallációs kiállításá- 
 nak megtekintése. 

A kiállítás közel 100 méter hosszú tablósorán bemutatja a zsinagógák építészettörténetét, a különböző stílusirány-
zatokat, stílusjegyeket. Az építészettörténettel párhuzamosan képet kapunk a zsidó közösségek életéről, társadalmi 
tagozódásáról, az adott településeken betöltött szerepükről. Láthatjuk a felújított, a vallási élet céljait szolgáló épü-
leteket, az új funkcióval működő közösségi és kulturális tereket, valamint a romjaikban is szépségüket őrző egykori 
templomokat. A kiállítás a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, a Magyar Építészeti Múzeum és a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetsége programja (Budapest VII. ker., Rumbach Sebestyén utca 11–13.)

22:30 Rendhagyó éjszakai zsidónegyedséták – 22.30, 23.30, 00.30 órától, 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 (Budapest VII. ker, Wesselényi utca 7.)

Vásárolja meg a Múzeumok Éjszakája karszalagját elővételben, sorban állás nélkül a város szívében, a Dohány utcai zsina-
góga előtti téren található JEWINFORM információs pultnál. További információ: www.mazsihisz.hu; facebook.com/mazsihisz

 «
Magyar Vasúttörténeti Park 17:00–01:00

1142 Budapest, Tatai utca 95. • 06 1 450 1497 • info@vasuttortenetipark.hu • www.vasuttortenetipark.hu 

A park programjait lásd. a 34. oldalon.

 «

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ 18.00–23.00

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

„Nézzen át a szomszédba!” – Szerbia, nálunk Magyarországon talán nem számít tipikus turisztikai célpontnak, de higgyék el, 
nem fognak csalódni, ha szakítanak a klisékkel. Gazdag hagyományokkal, látványos természeti szépségekkel és jobbnál jobb 
fesztiválprogramokkal találkozhat, aki átugrik a szomszédba. Most Budapesten is ízelítőt kaphat ezekből. A látvány, hangzás és 
ízek gazdag kompozíciójában merülhet alá, aki a mozgalmas programok sorozatában kitérőt tesz a Szerb Kulturális Központba. 

18.00   Kiállításmegnyitó: „Szerbia képekben”

18.30-tól   Rövidfilmek folyamatosan 

19.30 „Ízpróba” – Kóstoló  és gasztrotippek röviden

20.00–22.00 DJ – Mr. ZORBA a népszerű szerb DJ fogja átadni a Belgrád Fesztivál hangulatát egy különleges silent-disco  
 keretében az udvaron, a szabad ég alatt.

Minden látogató, igazi utazóként apró szerbiai szuvenírrel térhet haza.

Programmegnyitó: Pudar Zeljka, Szerbia Idegenforgalmi Közösségének régiós menedzsere és Gyurity Milán, a Magyarországi 
Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatója. 

Partnerek: Szerbia Idegenforgalmi Szervezete és Belgrád Idegenforgalmi Szervezete
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Akikkel sínen vagyunk
A MÁV-csoport a Múzeumok Éjszakáján

 «

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

1087 Bp., Verseny utca 1. • 06 1 511-4561, 06 30 311 0540 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu 

Bemutatkozik a MÁV-START Zrt. Budapesti Járműbiztosítási Igazgatósága
• A Rába 43-as motorkocsi bemutatása
• A 10. vágányon Z1 típusú személykocsi 4x20 tonnás csoportemelőn megemelve. A jármű kigurított forgóvázán vizsgálatokat, 

kerékmérést és ultrahangos repedésvizsgálatot mutatnak be a vasúttársaság szakemberei.
• A 12. vágányon a vizsgálócsatornából lehet megtekinteni egy Z1 típusú személykocsi alvázát és forgóvázait
• Lengéscsillapító-vizsgálatok gyakorlati bemutatása
• Kiállítás az oktatóteremben
• Modellvasút-bemutatók
• Mozdonyszimulátor
• A MÁV KFV Kft. vasúti pályamérő járműveinek bemutatása

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntar tják!

 «

MÁV-START Zrt., Debrecen telephely 18.00–21.00

4031 Debrecen, Déli sor 51. • 06 30 393-1567 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu •  www.mavcsoport.hu

Bemutatkozik a MÁV-START Zrt. Debreceni Járműbiztosítási Igazgatósága 
A programsor időtartama: 1 óra. Kezdési időpontok: 18.00, 19.00, 20.00 

A műhely területének bejárása, a gépészeti berendezések és a vizsgálóhelyek bemutatása. Kiszerelt, karbantartás alatt lévő fődarabok 
bemutatása. A látogatók megtekinthetnek egy 418-as sorozatú mozdonyt a 100 tonnás csoportemelőn megemelve. A jármű kigurított 
forgóvázán vizsgálatokat, illetve kerékmérést mutatnak be. A nagymotor-műhely melletti mosóvágányon 117 416-os sorozatú motor-
kocsik bemutatója. A járművek belülről is megtekinthetők. Az érdeklődők mozdonytípust is testközelből vehetnek szemügyre. Közúti 
segélynyújtó egység felszerelési tárgyainak bemutatása. A látogatók megtekinthetik, sőt meg is érinthetik a nagyjavítás során kiszerelt 
fődarabokat, például a 448-as sorozat fődinamóját, egy Caterpillar dízelmotort, illetve segédüzemi berendezéseket.

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba. 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntar tják!

 «
MÁV-START Zrt., Nagykanizsa telephely 18.30–23.00

8800 Nagykanizsa, Csengery út 84. • 06 1 515-4180, 06 30 565-6449 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu 

Bemutatkozik a MÁV-START Zrt. Pécsi Járműbiztosítási Igazgatósága 

A programsor időtartama: 1,5 óra. Kezdési időpontok: 18.30, 20.00, 21.30 
• A 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 Nagykanizsán kialakított 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, eszközök 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
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntar tják!
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 «

MÁV-START Zrt., Szeged, rendező pályaudvar június 24-i rendezvény 
14.00–22.00

6729 Szeged, rendező pályaudvar • 06 1 516-1669 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

Bemutatkozik a MÁV-START Zrt. Szegedi Járműbiztosítási Igazgatósága
• Az érdeklődők testközelből tekinthetnek meg egy V63-as és egy M41-es mozdonyt
• Utazás egy M47-es mozdony vezetőállásán
• Alkalmi képeslapok ajándékba, korlátozott darabszámban
• A fűtőház belülről, alulról és felülről
• A szegedi fűtőház vendége a Szegedi Fűtőház, azaz Bencs Zoltán 1:120 méretarányú vasútmodell-terepasztala
• Hajtányozás egy nagyobb méretű kézihajtánnyal, keringőzés a fordítókoronggal
• A szegedi Vasúttör téneti Alapítvány és a Vasútmodellező Baráti Kör kiállítása

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba. 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntar tják!

 «

MÁV Zrt., Szegedi Forgalomirányítási Központ 20.00–22.00

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

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Szegedi Pályavasúti Területi Igazgatósága

A Forgalomirányító Központ 20 és 22 óra között 30 perces ciklusokban várja az érdeklődőket. A központ turnusonként 20 látogatót tud 
fogadni, az érdeklődők betekintést nyerhetnek a vasúti közlekedésben alkalmazott vonatkövető és forgalomirányító rendszerekbe, vala-
mint a különböző irányítási módokba, mint a központi forgalomellenőrzés, a központi forgalomirányítás és a valós idejű vonatkövetés.

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba. 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntar tják!

 «

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 

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatósága
Kezdési időpontok: 18.00, 19.30

Az igazgatóság az alábbi, körülbelül 1-1,5 órás programmal várja a Múzeumok Éjszakája látogatóit:
• 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
• Az üzemirányító központ megtekintése (amennyiben a látogatás idején nem következik be rendkívüli esemény)

A kezdési időpontoknál később érkező látogatók bármikor bekapcsolódhatnak a programba.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntar tják! 

 «

Magyar Vasúttörténeti Park 17.00–01.00

1142 Bp., Tatai u. 95. • 06 1 450-1497 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.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.

Program: 
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) 
21.00–01.00 Mécsesek fényében sétálhatunk a matuzsálemi gőzmozdonyok között
23.00–23.30 Látványos mozdonyparádé a B fordítókorongon  

Állandó 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 -nyak-
kendő-kiállítás (II. emelet) • MÁV informatikatör téneti kiállítás (III. emelet)
Az éjszaka folyamán belülről is megtekinthető járművek: Hargita motorvonat, Kandó Kálmán mozdonya, az M46-os dízelmozdony 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
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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, amelyek a Belvárostól távolabb 
találhatók, így a térképen nem tudtuk őket feltüntetni. Az aktuális résztvevői listát és minden múzeum pontos 
térképét megtalálhatja honlapunkon, a www.muzej.hu címen.

Ady Emlékmúzeum 
Állatorvos-tör téneti Gyűjtemény  
Aquincumi Múzeum 
Arany Sas Patikamúzeum
Artpool Művészetkutató Központ 
Astoria Hotel 
Bajor Gizi Színészmúzeum
Balassi Intézet
Bálna Budapest – 306-os Teremgaléria
Bélyegmúzeum
Blinken OSA Archívum
Budapest Art Brut Galéria – Moravcsik Alapítvány
Budapesti Történeti Múzeum
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
De la Motte–Beer-palota
Elektrotechnikai Múzeum – MMKM
ELTE Bölcsészettudományi Kar
ELTE Egyetemi Könyvtár
ELTE Füvészkert
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér
Építészeti Múzeum
Eventuell Galéria
Földalatti Vasúti Múzeum
Fővárosi Nagycirkusz 
Fővárosi Törvényszék
FUGA Budapesti Építészeti Központ
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Holokauszt Emlékközpont
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
House of Houdini
Iparművészeti Múzeum
Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt
Kassák Múzeum
Kegyeleti Múzeum
KiscelIi Múzeum
Kresz Géza Mentőmúzeum
Labirintus
Liszt Ferenc Emlékmúzeum
MagNet Közösségi Ház
Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
Magyar Írószövetség
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Magyar Nemzeti Galéria

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Népi Iparműv. Múzeum – Hagyományok Háza
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum
Magyar Természettudományi Múzeum
MTA Könyvtár és Információs Központ
Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteménye
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Magyarországi Szerb Kult. és Dokumentációs Központ
Magyarság Háza
MÁV-START Zrt., Keleti pu., személygépkocsiműhely
Mesemúzeum
Miniversum
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
MMKM Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény
MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Muzeális Kiállítóhely
Műcsarnok
Nagytétényi Kastély
Néprajzi Múzeum
Óbudai Múzeum
Óbudai Társaskör
Országgyűlési Múzeum
Országos Meteorológiai Szolgálat
Országos Széchényi Könyvtár
Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola
Petőfi Irodalmi Múzeum
Postamúzeum
Postamúzeum – Telefónia kiállítóhely
Ráday Gyűjtemény
Rendőrmúzeum
Resident Art Budapest
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
Róth Miksa Emlékház
Semmelweis Orvostört. Múz., Könyvtár és Levéltár
Sziklakórház Atombunker Múzeum
Tárt Kapu Galéria
Terror Háza Múzeum
Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont
Új Budapest Galéria – Budapesti Történeti Múzeum
Új Akropolisz Kulturális Egyesület
Várkert Bazár
Viltin Galéria
Yunus Emre Török Kulturális Központ
Zenetörténeti Múzeum
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MU1 • Múzeumbusz Észak-pesti járat 
Járatsűrűség: 5-10 perc • Végállomás: Nyugati pályaudvar M.

MU2 • Múzeumbusz Budai járat
Járatsűrűség: 3-10 perc • Végállomás: Deák Ferenc tér M. 

Nyugati  
pályaudvar M

Kresz Géza Mentőmúzeum, 
Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt, 
Fővárosi Törvényszék,
Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Kp.

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 Intézet Budapesti Török Kulturális Kp., 
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola, 
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér

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

Opera M

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház,  
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ,  
Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Kp.,  
VILTIN Galéria,  
Resident Art Budapest,  
Miniversum, 
EMIH – Vasvári Pál utcai Zsinagóga

Bajcsy-Zsilinszky út M Blinken OSA Archívum, 
Miniversum

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

Széchenyi István tér
Blinken OSA Archívum,  
MTA Könyvtár és Információs Központ, 
MTA Művészeti Gyűjteménye

Kossuth Lajos tér M 
(Vértanúk tere)

Néprajzi Múzeum,  
Országgyűlési Múzeum

Markó utca Kresz Géza Mentőmúzeum, 
Fővárosi Törvényszék

Nyugati  
pályaudvar M

Kresz Géza Mentőmúzeum,  
Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt,  
Fővárosi Törvényszék,  
Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Kp.

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

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

Széchenyi István tér
Blinken OSA Archívum,  
MTA Könyvtár és Információs Központ, 
MTA Művészeti Gyűjteménye

Clark Ádám tér Magyar Népi Iparművészeti Múzeum  
– Hagyományok Háza

Dísz tér

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

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

Dózsa György tér

Alagút utca Sziklakórház Atombunker Múzeum

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
Országgyűlés Múzeuma, 
Néprajzi Múzeum

Nyugati pályaudvar M
Kresz Géza Mentőmúzeum,  
Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt,  
Fővárosi Törvényszék,  
Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Kp.

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

Múzeumi buszjáratok • június 25. 18.00–02.30 óráig



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

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

Népliget M TIT Budapesti Planetárium, OFI – Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, Fradi Múzeum

Népliget M TIT Budapesti Planetárium, OFI – Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum, Fradi Múzeum

Nagyvárad tér M

Természettudományi 
Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum, ELTE Füvészkert, 
József Attila Emlékhely, Budapest Art Brut Galéria

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

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

Astoria M
Ady Emlékmúzeum, MMKM Elektrotechnikai Múzeum, 
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Danubius Hotel Astoria, 
ELTE Bölcsészettudományi Kar, EMIH – Keren Or Központ,
ELTE Egyetemi könyvtár, FUGA Budapesti Építészeti Központ

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

Bajcsy-Zsilinszky 
út M

Blinken OSA Archívum, 
Miniversum

Opera M

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház, Robert 
Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Magyarországi Szerb 
Kulturális és Dokumentációs Központ, VILTIN Galéria, 
Resident Art Budapest, Miniversum, 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 Intézet 
Budapesti Török Kulturális 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

Hősök tere M Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Műcsarnok

Széchenyi fürdő M Fővárosi Nagycirkusz

Kós Károly sétány Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Közlekedési 
Múzeum 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
(Közlekedési Múzeum zárva tart az esemény idején)

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

Dologház utca Kegyeleti Múzeum

Nagyvárad tér M Magyar Természettudományi Múzeum, 
ELTE Füvészkert

Népliget M TIT Budapesti Planetárium, OFI – Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, Fradi Múzeum

Népliget M
TIT Budapesti Planetárium, OFI – Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, Fradi 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

Infopark Magyar Olimpiai és Sportmúzeum

Petőfi híd, budai hídfő 

Fővám tér M Bálna Budapest – 306-os Teremgaléria, 
Új Budapest Galéria

Kálvin tér M 

Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Rádió- és Televíziótörténeti Muzeális 
Kiállítóhely, Ráday Gyűjtemény, Képző-és 
Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, 
Eventuell Galéria

Astoria M

Ady Emlékmúzeum, MMKM Elektrotechnikai 
Múzeum, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 
Danubius Hotel Astoria, ELTE Bölcsészettu-
dományi Kar, EMIH – Keren Or Központ, ELTE 
Egyetemi könyvtár, FUGA Budapesti Építészeti 
Központ

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

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

Astoria M

Ady Emlékmúzeum, MMKM Elektrotechnikai 
Múzeum, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 
Danubius Hotel Astoria, ELTE Bölcsészettu-
dományi Kar, EMIH – Keren Or Központ, ELTE 
Egyetemi könyvtár, FUGA Budapesti Építészeti 
Központ

Kálvin tér M

Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Rádió- és Televíziótör téneti Muzeális 
Kiállítóhely, Ráday Gyűjtemény, Képző-és 
Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, 
Eventuell Galéria

Corvin-negyed M
Iparművészeti Múzeum, Holokauszt Emlék-
központ, Tárt Kapu Galéria, Budapest Art Brut 
Galéria, Ráday Gyűjtemény

Természettudományi 
Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum,  
ELTE Füvészkert, József Attila Emlékhely, 
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

Infopark Magyar Olimpiai és Sportmúzeum

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
(Nagytétényi Kastélyhoz átszállás  
a 33,133 autóbuszokra)

Múzeumi buszjáratok • június 25. 18.00–02.30 óráig Múzeumi buszjáratok • június 25. 18.00–02.30 óráig



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, Játékszerek Anno Kiállítóterem  
és Bolt, Fővárosi Törvényszék,  
Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ

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 Goldberger Textílipari Gyűjtemény

Szentlélek tér H
Kassák Múzeum, Óbudai Társaskör, Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum, Óbudai Múzeum, 
EMIH – Óbudai Zsinagóga

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

Tímár utca Goldberger Textílipari 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, Játékszerek Anno Kiállítóterem 
és Bolt, Fővárosi Törvényszék, 
Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ

Széll Kálmán 
tér M 

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

Kapisztrán tér Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Szentháromság 
tér

Sziklakórház Atombunker Múzeum,  
Zenetörténeti Múzeum, Magyarság Háza,  
Arany Sas Patikamúzeum, Labirintus

Dísz 
tér(leszállóhely)

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

Dísz 
tér(felszállóhely)

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

Szentháromság 
tér

Sziklakórház Atombunker Múzeum,  
Zenetörténeti Múzeum, Magyarság Háza,  
Arany Sas Patikamúzeum, Labirintus

Bécsi kapu tér
Zenetörténeti Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múze-
um, Magyar Nemzeti Levéltár, 
EMIH – Vári Imaterem, Postamúzeum – Telefónia 
Kiállítóhely

Széll Kálmán 
tér M

MU7 • Múzeumbusz Bajor Gizi járat
Járatsűrűség: 8-15 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

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

Széchenyi István tér
Blinken OSA Archívum,  
MTA Könyvtár és Információs Központ, 
MTA Művészeti Gyűjteménye

Clark Ádám tér Magyar Népi Iparművészeti Múzeum –  
Hagyományok Háza

Dísz tér

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

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

Dózsa György tér

Clark Ádám tér Magyar Népi Iparművészeti Múzeum –  
Hagyományok Háza

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

Döbrentei tér Mesemúzeum

Mészáros utca Balassi Intézet

BAH-csomópont

Apor Vilmos tér

Bajor Gizi Múzeum OSZMI – Bajor Gizi Színészmúzeum

Királyhágó utca

Krisztina tér

Clark Ádám tér Magyar Népi Iparművészeti Múzeum –  
Hagyományok Háza

Széchenyi István tér
Blinken OSA Archívum,  
MTA Könyvtár és Információs Központ, 
MTA Művészeti Gyűjteménye

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

Deák Ferenc tér M

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

Magyarság Háza 18.00–02.00

1014 Budapest, Szentháromság tér 6. • 06 1 795 2619 • rendezvenyinfo@bgazrt.hu • www.magyarsaghaza.net 

A minden magyar összetar tozását jelképező intézmény célja a Magyarország határain innen és túl élő magyar közösségek 
közötti kapcsolatok erősítése, a pozitív magyarságkép kialakulásának segítése. A Ház rendszeres, ingyenesen látogatható prog-
ramokkal várja az érdeklődőket.

Mi, magyarok állandó kiállítás – A Magyarság Háza 2014 októberében nyílt állandó kiállítása a Kosztolányi Dezső által kivá-
lasztott 10 legszebb magyar szó segítségével mutatja be mindazon magyar ér tékeket, sikereket, amelyekre méltán lehetünk 
büszkék: legyen szó irodalmunk gyöngyszemeiről, a legízesebb magyar ételekről, a nagy helytállásokról tör ténelmünk során, 
vagy tudományos és sportsikereinkről.

Időszaki kiállítások

A Mi, magyarok kiállítás mellett a „Húzd rá cigány! A „czigány zene” Liszttől a Hungarikumokig című időszaki kiállítás látható a 
Kosztolányi Dezső teremben. A tárlat a cigány zenekarok és híres zenészek tör ténetét dolgozza fel, akiknek fontos szerepe volt 
a magyar nemzeti kultúrába illeszkedő „magyar” zene, a verbunkos és a csárdás kialakulásában.  

Az épület aulájában Gaál János főrestaurátor, a népművészet mestere Őrhegy és lármafa című festett kazettás mennyezeteket 
bemutató kiállítását tekinthetik meg a látogatók.

Programok

18.00, 20.00 Solymászbemutató – Közreműködik: Győrffy-Villám András mestersolymász

19.00 Tárlatvezetés az Őrhegy és lármafa című időszaki kiállításban

21.00, 23.00 Tárlatvezetések a Mi, magyarok című állandó kiállításban

22.00 HolddalaNap Zenekar koncertje az aulában

24.00 Zenés tárlatvezetés a Húzd rá cigány! A „czigány zene” Liszttől a Hungarikumokig című időszaki kiállításban.  
 Közreműködik: Szomora Zsolt és zenekara

A programokra a belépés mindenki számára ingyenes. (A helyszínen karszalag nem váltható!)

 «

MÁV-START Zrt., Keleti pályaudvar, személykocsiműhely 13.00–01.00 

1087 Budapest, Verseny utca 1. • 06 1 511 4561 • muzeumokejszakaja@mavcsoport.hu • www.mavcsoport.hu

A programokról a 33. oldalon olvashatnak. 

 «
Mesemúzeum 16.00–21.00

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

Mesehősök éjszakája 

16.00–21.00 Mesehősök 7 próbája a Mesemúzeumban

16.00 Hősök nyomában – tabáni kalandpálya Lackfi Jánossal és a Kompánia Színházi Társulattal

17.00–20.00 Cellux Hősműhely – A Cellux Csoport foglalkozásán mindenki megkeresheti és megjelenítheti a benne rejlő hőst  
 (elképzelt szuperhőst, bátor lovagot, furfangos kisgyereket vagy épp egy tűzoltót), megfogalmazhatja, hogy  
 milyen különleges képességekre vágyik. Ehhez  készítünk közösen maszkokat, bábokat figurákat és kitűzőket.

17.30 A legkisebb hősök – Berg Judittal a Rumini kapitány című legújabb regényéről beszélgetünk. 

18.30 „Itt sárkányok vannak” – Ókori és középkori legendák varázslatos utazásokról, kalandorokról és távoli,  
 elfeledett avagy felfedezésre váró földekről. A kelta tündérvilág szigeteitől az ókori görögök első holdra szállásáig  
 az emberiség örök kíváncsisága és a képzelet szárnyai repítik a hallgatóságot az Óperenciás-tengeren is túlra.  
 Elmeséli: Zalka Csenge Virág

20.00 Hőstettek – Play-back színházi előadás – A Kompánia Színházi Társulat improvizációs előadásának közép- 
 pontjában a nézők által elmesélt tör ténetek állnak. Ha van egy jó tör téneted vagy egy érdekes álmod, amit  
 szívesen megosztanál másokkal, mi (színészek és zenészek közreműködésével) színpadra állítjuk és előadjuk  
 neked. Te lehetsz a mesélő, mi pedig játszunk neked!  
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 «

Miniversum 19.00–02.00

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

A Múzeumok Éjszakáján leszáll az est a Miniversum lakóira is!

„Éjszaka a Miniversumban” címmel különleges programmal várja Budapest legnagyobb terepasztal-kiállítása a látogatókat.

Amennyiben nemcsak világosban, hanem kivilágítva is látni szeretné a Miniversum óriási ékszerdobozát, most van itt a várva 
várt lehetőség! Sötétedéstől egészen zárásig, félóránként lezárjuk a kiállítás fényeit, és a Miniversum minivilágának a saját 
fényei gyulladnak fel.

Az éjszakai világot bemutató élményről több mint 10 000 apró fényforrás – az épületek belső világítása, a köztéri lámpák, vala-
mint a járművek fénye – gondoskodik egyszerre. A varázslatos éjjeli kirándulás a Miniversum teljes területét magában foglalja, 
azaz Budapestről indul, bebarangoljuk Nyugat-Magyarország emblematikus városait és nevezetességeit, majd Ausztriába és 
Németországba is ellátogatunk.

 «

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum 10.00–24.00

1118 Budapest, Ménesi út 65. • 06 30 2011073 • info@mcpmuzeum.hu • www.mcpmuzeum.hu

10.00 Tárlatvezetés a Battonyán születteMCP tárlaton

11.00 Quattrocento – Prokopp Mária művészettör ténész képmeditációja

15.00 Játék a Múzeumban – 2-5 fős csapatok játszva kereshetik a megoldás kulcsát, MCP titkát

16.00 Molnár-C. Pál: Életem története. Könyvbemutató a művész eddig ki nem adott vallomásaiból

17.00 Játék a Múzeumban – 2-5 fős csapatok játszva kereshetik a megoldás kulcsát, MCP titkát

18.30 MCP-kisfilmek vetítése

20.30 Álmok szenvedélye. Dokumentumfilm MCP életéről 

Egész nap:

„Kultúr-FröccsÖntő” – vendégváró pult az MCP Múzeum kertjében, a Budasteppel közös szervezésben.

MCP családtagjai egész nap tárlatvezetéseket tar tanak a Battonyán születteM-CP finissage-án. 

 «

MMKM – Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény 15.00–02.00

1027 Budapest, Bem József u. 20. •  06 1 201 4370 • ontode@mmkm.hu • www.mmkm.hu/ Öntödei Múzeum 

A Szeder zenekar koncertjével, öntészeti kulisszatitkokkal, ólomkatona-öntéssel, különleges tárlatvezetésekkel és alkotómű-
hellyel várjuk a látogatókat a Ganz Ábrahám egykori öntödéjébe. A későn érkezőket pedig Late Goodnight akusztikus koncertje 
várja Buda ipari ékszerdobozában.

Ganz Ábrahám gyárának épülete már önmagában is érdekes, egy ipari ékszerdoboz. Belül régi öntőüstökön és a kupolókemen-
céken kívül a magyarországi vasöntészet csipkefinom remekeit is megcsodálhatják az érdeklődők. Harangok, díszes lámpaosz-
lopok, használati tárgyak, áttör t mintázatú vaskályhák, Ganz Ábrahám és Mechwart András személyes emlékei, valamint ezen 
az éjszakán különleges hangulatú koncertek marasztalják a látogatót. Ne hagyja ki!

15.00 Kapunyitás 

16.00–21.00  Kandó, Mechwart, Zipernowsky – ismerkedj meg a Ganz-gyári hősökkel, feltalálókkal és újítókkal! Izgalmas  
 kihívások és múzeumpedagógiai alkotóműhely 

16.00–19.00  Öntödei kulisszatitok, avagy hogyan készül az ólomkatona? Öntészeti bemutató. Támogatónk a Metalloglobus Fémöntő Kft. 

18.00  Szeder zenekar koncertje

19.00  Egy svájci hős és feltaláló Budán. Tárlatvezetés a Ganz-kiállításban.

20.00  „Itt felejtették”. Az öntöde utolsó munkanapja – filmvetítés. 

21.00  Egyszer volt egy öntöde.Tárlatvezetés egy öntöde rejtett zugaiban.

22. 00  Late Goodnight akusztikus koncertje 
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 «

MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Muzeális Kiállítóhely 13.00–24.00 

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

A programokról a 70. oldalon olvashatnak. 

 «

Műcsarnok 17.00–02.00

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

120 ÉVES A MŰCSARNOK !
Idén ünnepli megnyitásának 120. évfordulóját a Műcsarnok, a jelenkori művészet reprezentatív kiállítási intézménye, amely 
hivatása szerint a magyar és nemzetközi művészeti törekvések nyitott, sokszínű bemutatóhelye. Az évforduló alkalmából egész 
évben programokkal idézzük fel 120 év művészetét.

Kiállítások: Képek és pixelek. Fotóművészet – és azon túl. Nemzeti Szalon 2016

Programok

2016. június 25., szombat 17.00–02.00 óráig

17.00–19.30 Emlékgyár – Szorgos kezek készítik elő ebben a különleges gyárban az emlékeket, a futószalagon válogatják a  
 színes, fekete-fehér, mozgó vagy épp állókép emlékeket, majd a szerelőcsarnokban a válogatásokból ki-ki  
 kedvére építheti össze a hangulatának megfelelő emlékképeit. 

17.00–18.00 Kiállításnyitó. A boldog békeidők 3D-ben. Műcsarnok#Box – Százesztendős térhatású fotográfiák Budapestről  
 és a nagyvilág izgalmas helyszíneiről – modern technikával.

18.00–19.00 Exkluzív tárlatvezetés a Képek és pixelek kiállítás termeiben – E. Csorba Csilla a Petőfi Irodalmi Múzeum  
 főigazgatója, illetve Szarka Klára és Mayer Mariann, a kiállítás kurátorai

19.00–19.30 Kezdjük az éjszakát a Műcsarnokban. Flashmob a Hősök terén

19.30–20.00 Sebezhetőség. Performance – Előadja: Tunyogi Henriett, a Magyar Köztársaság tisztikeresztjével kitüntetett  
 nemzetközi táncművész és Varga Zoltán Mihály ütőhangszeres.

20.00–21.00 és  22.00–23.00 Körbe-körbe. Tánc performance-ok
Útszeretők – Drávucz Petra, Szűcs Dóra Ida
„Az Útszeretők amolyan road movie stílben előadott, bolondos, zenés-táncos utazás. Az előadó ex-BUTI-sok, 
Drávucz Petra és Szűcs Dóra talán már egy új generáció hírnökei: róják a köröket, koptatják az utat, surrog mezte-
len talpuk alatt a fekete graboplast szőnyeg.
Uraim – Ivanov Gábor, koreográfus: Hód Adrienn
A művészet rés arra, hogy illegális dolgokat megmutassunk, megtárgyaljunk, hogy szembenézzünk vele. Képes 
elemelni a valóságtól. Így a művészet neve alatt legálissá válik a tabu. 
Születés – Harsányi Réka, Szűcs Dóra Ida
A Születés című audiovizuális, biofeedback alapú performance a megfoghatatlan, a láthatatlan történetét meséli el. 
Tűröd – Timothy and the Things (Cuhorka Emese, Fülöp László)
Ami csak helyváltoztató mozgásra képes, az azzal veszélyeztet minket, hogy közeledni tud felénk. És ha közeledni 
tud, akkor távolodni is fog tudni, és kénytelenek vagyunk meg is ítélni annak kellemes vagy kellemetlen mivoltát.

20.30–21.30 Nóti és az örmények
Előadók: Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas, érdemes művész, Jeges Krisztián, Haik Viktória, Schupp Gabri-
ella, Varga Tamás, Várady Mária. Rendező: Szőke István
Tasnád, Toronto, Párizs, nincs kiszállás, Berlin, 1933! Nóti Károly, a magyar kabaré és egyben az egyetemes 
magyar színházművészet csodás alakja a húszas évek után olyan mederbe terelte a pesti kabarét, amely ámulatba 
ejtette közönségét a Teréz körúti kabarétól Torontón át Párizsig. Amíg lesz pesti kabaré, addig lesz Nóti Károly is. 

21.00–22.00  Torony-zene, Dresch Mihály. Improvizáció egy kiállítás képeire

22.30–23.30 Trágár töredékek, azaz volt egy nő, úgy hívták… 
Zenés irodalmi felolvasóműsor. Előadják: Janik László, Nagy Eni, Köleséri Sándor, Tóth József
Az előadásnak nem célja az önmagában való disznólkodás, mert annak semmi értelme. A cél: hogyan lehet meg-
mutatni, hogy ez nem a közönségesség kategóriája, hanem helye, rangja van az életünkben, és hogy lehet ezeket 
a szavakat szépen, szellemesen használni is. Pornográfia nincs az előadásban. Ebben az előadásban csak erotika 
van, nem a megbotránkoztatás szándékával született.

23.00–23.30 Pixeling – Performance. Előadja: Szalay Olimpia táncművész.

23.30–01.00 Szelfigyár – Hatalmas vetítésparádé: beléphetünk a fotókiállítás képeibe, együtt szerepelhetünk a fotóművészekkel.

23.30–02.00 Zárásig… Darvas Ferenc zongorája mellett
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 «

Műszaki Tanulmánytár – MMKM 17.00–23.00

1117 Budapest Prielle Kornélia u. 10. •  06 1 204-4095 •  info@mmkm.hu • www.mmkm.hu

Hősök, feltalálók, újítók – Steampunk kavalkád, avagy úttörő találmányok, zsákutcás kísérletek
Ezen az éjszakán a Műszaki Tanulmánytár a steampunk, a „viktoriánus dizájn” helyszíne lesz: zakatoló gőzgépek, kattogó 
fogaskerekek, újragondolt 19. századi divat, anakronisztikus elképzelések, Jules Verne víziói elevenednek meg. Különleges 
találmányok és a technikatörténet rejtélyei kerülnek a középpontba, a gyerekeket időgép, keresőjáték és alkotóműhely várja. 

17.00–17.30  Fotótechnikai elsők – megvalósítók és használók. Kovács Ottó muzeológus tárlatvezetése a Fényrögzítés  
 eszközeinek gyűjteményében 

17.45–18.15  Az irodagépek forradalma – Fekete Zsolt muzeológus tárlatvezetése az irodagép-gyűjteményben

18.30–19.15  A steampunk felfedezése és egyéb „gőzösségek” – A steampunkot bemutató ismeretterjesztő előadás izgalmas,  
 soha nem létező 19. századi találmányok ismertetésével – Tóth Emese blogger, a Hungarian Steampunk  
 Community alapítójának előadása. 

19.30–20.00 Gőzgépparádé – zakatoló és sípoló masinák a Mobileum gyűjteményéből – Benei Bernadett muzeológus tárlat- 
 vezetése a Mobileumban

20.15–20.30  Ismerd meg a koreai napóra titkait! – Alvári Csaba muzeológus műtárgybemutatója

20.30–21.15  Steampunk és valóság – Meg nem valósult gőzhajtotta ötletek a 19. században – Illés András muzeológus előadása

21.30– 22.15  Amikor valami nem sikerül. Hídkatasztrófák a 19. században – Domonkos Csaba muzeológus előadása

22.30–23.00  Gőzgépparádé – Zakatoló és sípoló masinák a Mobileum gyűjteményéből – Benei Bernadett muzeológus  
 tárlatvezetése a Mobileumban

Folyamatos programok (17.00–23.00):
• Steampunk találmányok – Ismerd meg Dr. Leslie Aromo saját találmányait és tudj meg még többet a steampunkról egy igazi 

steampunktól!
• Fogaskerekekkel díszített ékszerek, cizellált hegesztőszemüvegek – Coolgear Steampunk Műhely bemutatkozása saját készí-

tésű használati és design tárgyakkal
• Aquila Háza ékszerműhely bemutatkozása

Múzeumpedagógiai alkotóműhely (16.00–22.00):
• Készítsd el saját különleges járművedet, alkoss velünk jövőbeli műszaki tárgyakat!
• Hozd létre saját időgépedet és küldj üzenetet a jövőbe!
• Keresd meg az elrejtett Verne-hősöket! – kutató játék a Tanulmánytár tárgyai között

 «

Nagy Imre Emlékház 19.00–23.00

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

„A kínai baba történetei” – Nagy Imre unokájának tárlatvezetése a Nagy Imre Emlékházban – Rendhagyó tárlatvezetések 
indulnak 19.30 és 21.00 órakor Jánosi Katalinnal, Nagy Imre unokájával. A programon résztvevők a személyes élményeken 
keresztül nemcsak a politikus, hanem a magánember mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek. Az Emlékház megközelíthető a 
Kapisztrán térről 19.00 és 20.30 órakor induló külön busszal is. A részvételhez előzetes regisztrációt kérünk.

 «

Nagytétényi Kastély 14.00–22.00

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

Tudósok, újítások, történetek – Fedezd fel a kastélymúzeum titkait!

14.00–20.00 Játékok, kézműves foglalkozások és vásár a kastély parkjában. A Kastély Hőse – családi játék. Aki teljesíti a  
 kastély hét próbáját, az Hősnek kiáltatik ki és elismerő kitűzőt kap 

14.00–19.00 Intarzia workshop a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolája tanárai  
 és diákjai vezetésével

14.00–19.00 Alkotás, mese, játék a Levendula Játszóházzal

14.00–15.00 „Barokk táncház", menüett táncbemutató és tánctanítás. Közreműködők: „Négyesfogat” tánccsoport  
 Tápióságról és a Pesterzsébeti Lajtha László AMI Barokk Trió

15.00–16.00 Kosztümös tárlatvezetés

15.00–16.00 Radvánszky Ferenc svájci órásmester és gyűjtő tárlatvezetése a Precízió és luxus című órakiállításban
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15.30–17.00 Hangszeres, zenés, mozgásos játék gyerekeknek Csévi Annamária csellista-zeneoktató vezetésével 

15.00–16.00 „...az én kardom a tudomány, az én pajzsom a munka..." – Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő.  
 Dr. Kótyuk Erzsébet főmuzeológus vetített képes előadása

16.00–18.00 A fűrészmalom jelentősége a bútorművészetben – Pauló Tamás mérnök-tanár vetített képes előadása és  
 technikatörténeti sétája a kastély bútorgyűjteményében

16.00–17.00 Technikai különlegességek a kastély Virágoskert című kamarakiállításában. Dr. Horváth Hilda kurátori  
 tárlatvezetése

17.30–19.30 A tudós titka. Élő szereplős nyomozós játék gyerekeknek és játékos kedvű felnőtteknek  

19.30-20.30 Mirna zenekar világzenei koncertje 

20.30-22.00 A szekercétől az „elmés szerkezetekig” – bútornyitogató tárlatvezetés a technikai újítások tükrében

 «

Néprajzi Múzeum 17.00–24.00

1055 Budapest, Kossuth tér 12. • 06 1 473 2440 • info@neprajz.hu • www.neprajz.hu 

HŐSÖK, FELFEDEZŐK, ÚJÍTÓK

Ég-Tájak 
Merre induljunk el az Éjszakában? Észak, dél, kelet, nyugat? Ég és föld különleges szereplői, felfedezők, csillagképek, távoli tájak 
népei, hagyományok, időtlen tör ténetek jönnek velünk szembe, és mi csak haladunk előre... tánclépésben.

A Néprajzi Múzeum egyedülálló gyűjteményi anyaga, kiállításai, a műemlék palota díszes terei egy különleges utazás díszletei 
lesznek június 25-én. Azokkal a részletekkel ismertetjük meg az Éjszaka vándorait, amelyeket a mindennapok perspektívája nem 
tárhat elénk: most magasba vagy mélyre kell néznünk ahhoz, hogy észrevegyük a lényeges dolgokat. Együtt vizsgáljuk a csil-
lagos eget és a balettcipők talpát, Kongótól Szibériáig, az Alföldtől Mexikóig bejárjuk a nagyvilágot és találkozunk éjfélkor, hogy 
a bál vége előtt összegyűjthessük Hamupipőke elhagyott cipőit. Táncbemutatók, kortárs és klasszikus dalok, tárlatvezetések, 
raktárlátogatások, játék és tárgykészítés, összeművészeti előadások mindenkinek!

Program:

17.00 Nyomkereső játékok a korán érkezőknek – akadálypálya az állandó és időszaki kiállításokban szellemi és   
 ügyességi játékokkal.  

17.30 Vízszintes közösségi műélvezet az aulában – a Lotz-freskó rendhagyó művészettörténeti bemutatása gitárzenével.  
 Vezeti: Lovas Judit, közreműködik: Singh-Bahadur Áron.

18.00 Folyamatos programok indulnak: cipődíszek, éjszakai mécsesek, legyező készítése
Most befűzünk! REKORDKÍSÉRLET I. – giga cipőfűző készítése az előcsarnokban
Hennafestés – égi és földi testtérképek 

19.00 Nyitótánc – ÉSZAK (néptáncbemutató)

20.00 A Felemelő Iskolai Közösségi Szolgálat bemutatja – kiállításmegújító kreativitásavatás a Betlehem – „Nagy 
 dolgok jászolnál tör ténnek” című tárlatban Joó Emese múzeumpedagógus, IKSZ-koordinátor és Foster Hannah  
 Daisy kurátor vezetésével.

20.30 Volt egyszer egy cipő – lesz egyszer egy kiállítás – a novemberben nyíló lábbeli-kiállítás előzetes bemutatója  
 Fülöp Hajnalka kurátorral (a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött) – 105. terem 

21.00 NYUGAT – Egy kis swing: a Keep Swinging Egyesület táncosaival

22.00  DÉL – latin-amerikai táncok a Valcer Táncstúdió táncosaival

22.30  Cipő-divatbemutató az aulában

23.00 Csillagot követni – Zombori Ottó csillagász előadása és csillagvizsgálat a díszteremben 

24.00  KELET – összművészeti performance az aulában

Tárlatvezetések: 

19.30 Angyalok és koponyák – Ünnepi papírdíszek Mexikóból Főzy Vilmával

20.30 Két kontinens egy lélekben – Torday Emil kongói gyűjtése Földessy Edinával

21.30 A szabadság kódjai – Jelek és jelképek a függetlenség jegyében Szabó Magdolnával

21.30 Betlehem – „Nagy dolgok a jászolnál történnek” Koltay Erikával

Raktárlátogatások (a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött):

18.00   Az egyházi gyűjteményben – Sedlmayr Krisztina vezetésével

19.00  A kerámia gyűjteményben – Vida Gabriella vezetésével
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20.00  Az Ázsia-gyűjteményben – Wilhelm Gábor vezetésével

21.00  Az Európa-gyűjteményben – Kerezsi Ágnessel

Épületséta 18 órától és 20 órától és 22 órától.

19-21 óráig Romok, részletek, remekművek: textil-, bőr-, kerámiarestaurálá-bemutató. A részvétel helyszíni regisztrációhoz kötött.

 «

Óbudai Múzeum 16.00–01.00

1033 Bp., Fő tér 1. • 06 1 250 1020 • titkarsag@obudaimuzeum.hu • www.obudaimuzeum.hu;  www.facebook.hu/obudaimuzeum

Állandó kiállítások: 

„Óbuda – Egy város három arca” – Az interaktív elemekkel gazdagított tárlat Óbuda tör ténetének három jelentős korszakát, 
három egymástól markánsan elkülöníthető 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 vadonatúj állandó kiállítása – Budapest újonnan nyílt egyetlen állandó játéktör-
téneti kiállítása a várostematikát követve mutatja be Magyarország 1990 előtti emblematikus polgári játékait a babáktól az Anker- 
építőkockákon keresztül a Märklin vasútig.

Programok: 

17.00–20.00  Borarti for kids – JÁTSSZUNK VÁROST! –„Sokkal több gondolat, kép van egy kicsi gyerek agyában, mint azt  
 mi felnőttek gondolnánk” – vallja Kollár Bori, a Borarti megteremtője.

A „JÁTÉK A VÁROSBAN” című kiállítás várostematikájában újrahasznosítható tárgyakból, alapanyagokból a saját 
képzeletüket és önállóságukat használva alkothatnak fiatal látogatóink. Végeredményként megelevenedik a város. 
Élmény és alkotás az Óbudai Múzeumban. 

16.00–17.00  Magyar népmesék – A Fantáziamalom Családi Színház előadása – Kobuci Kert. Igazi családi színház. Három  
 magyar népmese jelenik meg kivételesen egyedi, interaktív előadásban. Itt minden kimondott szó megelevenedik,  
 a néző akár szereplővé is válhat.

18.00–01.00  Élő interpretációs tárlatvezetés – „ÓBUDA – EGY VÁROS HÁROM ARCA” – Ezen az éjszakán megelevenednek  
 Óbuda múltjának történelmi személyiségei, akik visszarepítik a látogatókat Óbuda nevezetes történelmi korszakaiba. 

Szubjektív tárlatvezetés – „JÁTÉK A VÁROSBAN”
17.30 Varró Dániel – költő, műfordító
19.00 Szabó T. Anna – költő, műfordító
22.00 Poós Zoltán – író, költő, újságíró
A művészek szemszögéből ismerhetik meg a látogatók az Óbudai Múzeum „JÁTÉK A VÁROSBAN” című vadonatúj állandó kiál-
lítását. A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a bartok.linda@obudaimuzeum.hu e-mail-címen vagy a 
061 250 10 20 telefonszámon. (Regisztrációs időszak: 2016.06.10. és 2016.06.24. között).

20.00–21.30  Mystery Gang-koncert – Kobuci Kert. 1998-ban alakult rockabilly trio. A Mystery Gangre olyan zenéjükből  
 áradó fékeveszett szabadság és zabolátlan életérzés jellemző, amely csakis ezektől a hiteles fazonoktól  
 fogadható el maradéktalanul. A banda az ötvenes évek Amerikáját, óriási hangulatot és garantált jókedvet  
 biztosít a Múzeumok Éjszakája közönségének.

23.00  Tematikus Tárlatvezetés – „JÁTÉK A VÁROSBAN” – A tárlat kurátora a városi színtereken keresztül a kiállított  
 tárgyakhoz kapcsolódva mutatja be a múzeum nemrég nyílt állandó kiállítását.

 «

Óbudai Társaskör 15.00–22.00

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

Koronczi Endre képzőművész – Ahogy a Szubszusz feltört a föld alól Óbudán című kiállításán
2016. június 25-én 21 és 22 óra között Lég-performansza látható

 «

OFI – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 17.00–24.00 

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

DIÁK – SZÍN – JÁTÉK IX.
Szecessziós iskolaépületünk terei immár kilencedik éve változnak alkalmi színpaddá egy éjszakára. Az Országos Diákszínjátszó 
Találkozó előadásaiból válogattuk műsorunkat – a táncszínháztól a diákrendezésig. Az est fénypontja Katona László és Molnár 
Gusztáv játéka lesz A KÉZMOSÁS FONTOSSÁGÁRÓL című darabban, amelyet Scherer Péter rendezett. 
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Az előadások színlapja  és tar talma honlapunkon olvasható!

18.30–19.00 VÁGYTÁNC (táncszínház) – Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola / 12B mozgásműhely
 Koreográfia: Góbi Rita és a diákok

19.15–20.15  A kézmosás fontosságáról – A Nézőművészeti Kft. és a Budaörsi Latinovits Színház közös előadása.  
 Szappan és víz. Nyomatékos tüsszentések és kézfogások. Semmelweis Ignác alakja, egy szimpatikus baktérium  
 és zenés járványtörténet. A darabot 14 éves kor felett ajánljuk! Játsszák: Molnár Gusztáv, Katona László. Drama- 
 turg: Gyulay Eszter. Rendező: Scherer Péter

20.15–21.00  Beszélgetés az alkotókkal 

21.15–22.15 Csévitéz – Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola / Csokonai Vitéz Műhely 
Dramaturg: Németh Niki. Hangok: Pallagi Ákos. Rendező: Somfai Barbara

22.30 – 23.40  Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok / Senkisemalszik Társulat. Rendező: Kerekes Áron

 «

Országgyűlési Múzeum 18.00–24.00

1055 Bp., Kossuth tér 1–3. • 06 1 441 4343 • muzeum@parlament.hu • www.orszaggyulesimuzeum.hu; https://www.facebook.com/orszaggyulesimuzeum

A Múzeumok Éjszakája program keretében első alkalommal látogathatnak el az érdeklődők az Országgyűlési Múzeumba. Séták-
kal, korokat megelevenítő interaktív tárlatvezetéssel, gyerekprogramokkal és szabadtéri koncerttel várjuk a látogatókat.

PROGRAMOK

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 Kor-kincs-kereső – Járja be kiállításainkat egy játékos kincskereső segítségével, ha pedig már minden titok  
 feltárult Ön előtt, válasszon egyet az Országgyűlési Múzeum ajándékai közül.  

19.30, 21.30, 23.00  Kortalan történetek – Végigsétálna 1000 év tör ténetén egy tárlatvezetés keretében? Meghallgatná, hogy  
 látta Mátyás udvari krónikása középkori királyainkat? Hogy vitázott egymással Széchenyi és Kossuth? Mit ír t  
 karcolataiban Mikszáth Kálmán az országgyűlés üléseiről? Hogyan élte meg Slachta Margit, az első női  
 képviselő a 20. század eseményeit? Jöjjön el interaktív vezetésünkre és hallgassa meg tör téneteiket!

19.00–24.00 Társasjátékkal, kreatív foglalkozásokkal és a királykoronázások elmaradhatatlan kellékeivel várjuk a gyerekeket,  
 családokat az Országház Látogatóközpontjában. 

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

18.00–24.00 Kiállításaink a rendezvény egész ideje alatt várják a látogatókat.

Tér-séta és Tér-zene a Kossuth téren

18.00, 18.30, 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.

20.30–21.30 Tér-zene – Szabadtéri koncert a Tisza-szobor tövében. A programsorozat részeként egy egyedi tematikára  
 épülő térzenei előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a Kossuth tér északi oldalán, az Országgyűlési  
 Múzeum bejáratánál.

 «

Országos Meteorológiai Szolgálat 14.00–01.00

1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. • 06 1 346 4880, 06 1 346 4661 • fejes.e@met.hu, szabo.d@met.hu • http://www.met.hu

Idén először két helyszínen várjuk a meteorológia iránt érdeklődő látogatókat!

Az OMSZ újdonságként nemcsak a múzeumának helyet adó budai, patinás épületében, hanem a Pestszentlőrincen működő 
Marczell György Főobszervatóriumának megújult műszerkertjében is sok-sok színes programmal készül a vendégek fogadá-
sára. Programunk szinte minden korosztály számára tar togat meglepetéseket, még azoknak is, akiket visszajáró vendégként 
üdvözölhetünk éjszakába nyúló rendezvényünkön. 

A pestszentlőrinci obszervatórium meteorológiai tanösvényén megismerkedhetnek egy hagyományos műszerkert mérő-
eszközeivel, valamint egy automata meteorológiai állomással. Bemutatjuk a kalibráló laboratórium műszereit és tevékeny-
ségét, a korszerű távérzékelési eszközöket (radar, villámdetektor, cseppspektrum-mérő stb.), a napsugárzás összetevőinek 
mérésére szolgáló készülékeket. Bepillantást adunk a levegőminőség mérési és ér tékelési folyamatába. A mindennapos észlelés 
része a rádiószonda felbocsátása, ennek éjfél után egy óra körül lehetnek részesei a látogatók.
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Ismeretterjesztő, játékos program gyermekeknek – a kora délután órákban (14.00–18.00-ig) érdekes információkkal, kísérle-
tekkel, bemutatókkal várjuk az óvodásokat és kisiskolásokat. (OMSZ főépület, I. emelet).

A múzeumtól a stúdióig – történeti és szakmai séta – az 1896-ban létesült, s a háborús évek után 1991-ben újjászületett 
múzeumunkat, 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 cso-
portok létszáma maximum 20 fő! (OMSZ főépület). Előzetes bejelentkezés szükséges!

A nyitva tartás ideje alatt az OMSZ földszinti előadótermében folyamatosan látogatható programokkal várjuk látogatóink-
nak  – ide nem szükséges előzetes bejelentkezés! 
• meteorológus kollégáink interaktív módon ismertetik saját szakterületüket;
• a közérdeklődésre számot tar tó 4-5 témakörben meteorológus kollégáink tartanak előadásokat. Ezek kezdési időpontjai 

a későbbiekben kerülnek meghirdetésre. (Többek között a MET-ÉSZ ismertetése; Veszélyes időjárási események /repülőbal-
esetek; Éghajlatkutatás; Levegőminőség/levegőszennyezés; Klímamodellezés; Előrejelző modellek fejlesztése és validálása) 

Június 25-én szombaton délután 14 órától fogadjuk látogatóinkat. A program 24:00 óráig tar t (utolsó csoport indulása). Belépés 
csak érvényes karszalaggal lehetséges, amit a szolgálat információs pultjánál is megvásárolhatnak. Bejelentkezés és információ 
munkanapokon 8.00 és 16.30 között a 346-4600 telefonszámokon, illetve a muzej@met.hu e-mail-címen.

 «

Országos Széchényi Könyvtár 18.00–02.00

1014 Bp., Budavári Palota F épület • 06 1 224 3742 • pr@oszk.hu • www.oszk.hu

V. emelet: 
• Egy magyar művész a cárok udvarában – Zichy Mihály illusztrált díszalbumai
• Raktári séták: 18.00 órakor, utána félóránként – az utolsó vezetés 01.00-kor indul! A program a helyszínen regisztrációköteles!
• Tárlatvezetés a könyvtár épületében: 18.00 órától, óránkénti csoportvezetés – az utolsó csoport 01.00-kor indul.
• Felfedezőúton a Kincses Szigetre – kvízjáték. Nyereménysorsolás 20 és 23 órakor a Kincses Szigeten
• Élő közvetítés 18.00 és 21.00 órai kezdettel a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseiről. 

VI. emelet:
• Ars Librorum kiállítótér: Mesélő textilek – textiles mesék. Szeredi-Ambrus Noémi textilkiállítása, tárlatvezetés zenével, iro-

dalommal. Szecessziós könyvjelző-készítés gyerekeknek.
• Ars Librorum tér – Gobelin előtt: Könyvaukció két alkalommal 20.00 és 23.00 órakor
• Díszterem: Benyovszky Móric kalandos életét bemutató filmvetítések és előadások az est során több alkalommal
• A Corvina termek előtt számítógépen bemutatásra kerül az OSZK digitális gyűjteménye, továbbá bemutatkozik a Magyar 

Elektronikus Könyvtár, az Elektronikus Periodika Archívum és a Digitális Képarchívum 
• Egy est híres felfedezőink szellemében! Ismerje meg Vámbéry Ármin, Benyovszky Móric, Kőrösi Csoma Sándor izgalmas 

hódításait!
• Térképtár: A térképkészítő huszártiszt – Lipszky János-emlékkiállítás, születésének 250. évfordulója alkalmából
Múzeumpedagógiai foglalkozás – Földgömbkészítés gyerekeknek 
• Színháztörténeti Tár: 
    Színháztörténeti (h)ősgaléria – kamarakiállítás
    Színházi hősök, felfedezők, újítók – kvízjáték
    Shakespeare és hősei – kvízjáték
• Zeneműtár: Szigetvár 450 – kamarakiállítás 

Zrínyi Miklós hősi emlékezete a zenében
Minikiállítás: látogatóink a szigetvári hősre emlékező zeneművek illusztrált kottáiból láthatnak válogatást
Zenehallgatás: fülhallgatóval ellátott lehallgatópultjainknál a látogatók tetszésük szerint válogathatnak a Zrínyi Miklós emlékét 
megidéző különféle zenei részletek között

• Régi Nyomtatványok Tára – „…mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?” A végvidék hőseinek sorsa katonaként,  
   fogolyként, utazóként a 16-17. században.

• Kézirattár és Fényképtár: „Muszáj-felfedezők” Mexikóban – kiállítás Rosti Pál és László Károly 1857–58-as mexikói rajzaiból  
   és fényképeiből

VII. emelet

• Ezredéves Álmok kiállítás – a honfoglalás ezeréves évfordulóját bemutató kiállítás

Tárlatvezetés: 

• Az olvasótermek éjjel 02.00 óráig tartanak nyitva!

A könyvtár ajándékboltjában kiemelt akciókkal várjuk a látogatókat. Beiratkozási akció az éjszaka folyamán: 50% kedvezményt 
adunk az éves könyvtárhasználati díjból.
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 «

Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum 18.00–01.00

1063 Budapest, Munkácsy M. u. 19/b. • 06 1 472 6342 • muzeum@nav.gov.hu • www.nav.gov.hu/nav/keki/muzeum 

18.00–18.30 Pálinkatörténeti kiállítás megnyitója – A PAM időszaki kiállításának megnyitója interaktív játékkal és a múzeum  
 gyűjteményében található, pálinkafőzéssel kapcsolatos tárgyak, dokumentumok és fotók bemutatásával.

18.30–19.15  Bepillantás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkájába –  Dr. Minya Mihály pénzügyőr dandártábornok, főosz- 
 tályvezető (NAV Jövedéki Főosztály): A magánfőzés és bérfőzés szabályai 

18.30–20.00  Bolyhos ágyas pálinkák és Michlberger-pálinkák bemutatója és kóstolója

19.15–20.00 Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke: A Pálinka Nemzeti Tanács bemutatása

20.00–20.40 Beliczai Balázs stand-up műsora

21.00–21.45 Pribojszki Mátyás és a Pénzügyőr Big Band koncertje – az ország egyik legjobb szájharmonikásával egy  
 vidám blues és dallamos jazz-zenei koncert a múzeum kertjében

22.00–23.30 Bolyhos ágyas pálinkák és Michlberger-pálinkák bemutatója és kóstolója

23.30–00.15 Különleges éjféli Schiffer-villa-látogatás meglepetéssel

Folyamatos programok: 

18.00–20.00 Múzeumpedagógiai foglalkozások 

18.00–23.00 Tárlatvezetések

 «

Pesterzsébeti Múzeum 18.00–24.00  

1203 Budapest, Baross u. 53. •  06 1 283 1779 • info@pesterzsebetimuzeum.eu • www.pesterzsebetimuzeum.hu 

A Pesterzsébeti Múzeum állandó és időszaki helytör téneti kiállításokkal várja látogatóit! 

Állandó kiállításaink: Neményi Lili-emlékszoba; Helytör téneti kiállítás

Időszaki kiállításunk: 110 éves a Pesterzsébeti Városháza; 150 éve született Nagy Győry István, helytör téneti kiállítás

 «

Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériája 18.00–24.00  

1201 Bp., Kossuth L. u. 39. • 06-1-283-1779 •  info@pesterzsebetimuzeum.eu • www.pesterzsebetimuzeum.hu 

A Gaál Imre Galéria állandó és időszaki kiállításokkal várja látogatóit! 

Állandó kiállításaink: Szabadtéri szoborkert: Meszlényi János szobrászművész alkotásai és Medgyessy Ferenc szobrászmű-
vész Anya gyermekkel c. alkotása látható; Tóth Menyhért festőművész (1904–1980) kiállítása

Időszaki kiállításaink: Tajti Eszter festőművész és Szentiváni János fotóművész „Mozaikok” c. kiállítása; Őry Annamária fes-
tőművész kiállítása

 «

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola 17.00–23.00

1062 Budapest Andrássy út 63–65.  • 06 30 257 9826 • kmkonyvtar2013@gmail.com • http://pestibarnabas.hu 

• Épületbemutató – Az Andrássy úton álló, neoreneszánsz iskolaépület védett műemlék.  Különlegesen szép a kazettás függő-
folyosó, amin végigsétálhat a látogató. Vezetett bejárás 15 percenként indul 17.00–21.00 között.

• Sütőipari kiállítás
• Cukrászati bemutató és süteményvásár 
• Mi a lótusz? – minikiállítás
• Jótékonysági könyvvásár régi és új könyvekből.
•  Látható Labor – élelmiszeripari vizsgálati módszerek  bemutatása, laborbejárás.
• Faszénparázson, hagyományos technikával, helyben sütött kürtőskalács vásárolható.

Saját kiállításaink megtekintése ingyenes minden kedves látogatónknak.
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 «

Petőfi Irodalmi Múzeum 16.00–02.00

1053 Budapest, Károlyi u. 16. • 06 1 317 3611/244 m. • muzeuminf@pim.hu • www.pim.hu

HŐSüljön velünk mindenki!

16.00–02.00  Mi nem kukoricázunk! HŐSKÉPZŐ, avagy Hogyan legyünk Szuperjancsik – Izgalmas programok, játékos feladatok so- 
 kaságával várjuk azokat, akik nem ijednek meg a kihívásoktól. Sokféle habitusú hős jár közöttünk, úgy készülünk, hogy  
 mindenki megtalálja a maga privát hősiességének útját. Kedvetekre válogathattok a próbák közül. Ha hetet teljesítetek, mi  
 meghatottan hőssé avatunk titeket. Legyetek résen, vegyetek részt a programokon, járjátok be a kiállításokat, az éjszakai  
 Károlyi-kertet, a kertészlakot. Legyetek szemfülesek és furfangosak. Nem lesz nehéz, sem fájdalmas. Kalandra fel!

18.00–02.00 JÁNOSbetűtésztaVITÉZ – közösségi műalkotás – Együtt állítunk felező tizenkettes száraztészta emlékművet  
 Petőfi klasszikusának. Gyertek és tegyetek hozzá egy (pár) sort, egy versszakot vagy akár egy fél fejezetet  
 a gyengék, elnyomottak győzelmét ünneplő elbeszélő tésztakölteményhez. 

Újítók/Felfedezők:

Júlia gyűrűje – mobilapplikációs séta (nem csak) pároknak: mistorygame.com/petofi. 
Ezen az éjszakán ingyenesen letölthető a két játékosra tervezett séta. A távot sikeresen teljesítők a múzeumban vehetik át a jutalmukat.

Programok:

18.00–20.30 Enni kell – főzés és muzsika 100 percben – Evés és irodalom és főzés, stand-up és szlem, írók és a Katona  
 színészei; mindezeket összekeverjük és ízlésesen tálaljuk sok nevetéssel, sörrel, fröccsel, majd amit az írók  
 főztek (nem jelképesen, hanem bográcsban), azt meg is esszük. Az Írói fogások – terítéken az irodalom  című,  
 új kiállításunkat ajánljuk hozzá. (Kert – Nagyszínpad)

21.00–22.00 Cabaret Medrano-koncert – A jellegzetesen budapesti zenekar zenéjében és szövegeiben is ötvözi a város  
 sokszínűségét. Magyar népzene, klezmer és balkáni zene is szerepel étlapjukon. Ülhettek is, de inkább  
 táncoljatok! (Kert – Nagyszínpad)

22.00–02.00  Művészbarátságok tóksó – Ti honnan is ismeritek egymást? „Még  az  oviból”/ „Házibuliból”/„Szeminári-
umról”/„Fotóztam”/„Lefestettem”/„Én vagyok a szerkesztője…”, és így tovább. Kedvenc és kedves szerzőitek és barátaik  
 beszélgetnek és sztorizgatnak a PIM könyvtárában. Aki még nem látta a könyvtárat, az mindenképpen nézzen be  
 ezen az estén! (Könyvtár)

22.00–22.30  A sárkány lehelete – Látványos tűzzsonglőr-bemutató.

22.30–23.00 Irodalmi jóga – Költői ászanák Brávácz Alexandra és Farkas Éva vezetésével

23.00–24.00 Midnight reading – olvasás a fűben

23.00–24.00   Haspók úr ebédel – Irodalmi kabaré az asztal körül, hasunkat fogjuk a nevetéstől. (Díszterem)

01.00–02.00  Záróparti 

Folyamatosan zajló programok:

16.00–20.00  Sárkányorigami – hajtogatás és pop-up kiállítás. A hajtogatás művészetét gyakorolhatjátok és magatok is  
 meg fogtok lepődni, mivé tud válni egy darab papír. Sárkánnyá például!

20.00 Pop-up origamikiállítás – megnyitó. Sárkánytárlat az itt készült művekből. Megnyitjuk, igazi múzeumban, igazi  
 kiállítás, kicsit mindenki megnézheti, aztán haza lehet vinni a műveket, vagy itt is lehet hagyni a Sárkányos kiállításban.

16.00–21.00 Így fesd ki a sárkányodat! – közösségi sárkányfestés és sárkányidézés kicsiknek és nagyoknak. Festés,  
 fotózkodás, ügyességi és erőjátékok irodalmi nyereményekért

21.00 Életre keltjük a sárkányt

16.00–22.00 A repülő sárkányok rendje – papírsárkány-készítés és reptetés.

17.00–18.00 Kívánságreptetés – Repülő lufisárkányokra bízzuk a kívánságainkat. Pontban 18 órakor látványos reptetéssel  
 indítjuk az éjszakát. 

Rendhagyó tárlatvezetések 

16.00  Sárkányok mindig lesznek –  A leghíresebb egyfejű – Bodrogi Gyula tárlatvezetése

18.00  „Ki vagyok én? Nem mondom meg…” – Petőfi választásai – A pimasz Petőfi – Horváth Kristóf (SzínészBob)  
 slammer tárlatvezetése

19.00 Miért éppen Kleist? – Kleist-kattanások – írók, fordítók, színházi rendezők, színészek mondják el

22.00 Írói fogások – terítéken az irodalom – Éjszakai nassolás – Cserna-Szabó András író vezetésével

Gyertyafényes palotaséta

24.00  Időutazás a múltba, bolyongás a Károlyiak történelmében
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 «

Planetárium – TIT 18.00–24.00  

1101 Budapest, Népliget • 06 1 263 1811 • planetarium@planetarium.hu • www.planetarium.hu

Karszalagot nem árusítunk!

A folyosón állandó kiállításunk – VILÁG ÉJSZAKAI ARCA – mellett a nemzetközi asztrotájkép-kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők.
A The World At Night elismert fotográfus szervezet városok, tájak látképét szemlélteti csillagokkal, égitestekkel együtt a modern 
fototechnika segítségével. A tárlaton mintegy ötven felvételt láthatunk, az alaszkai sarki fényektől kezdve a déli félteke Tejútjáig, 
az UNESCO világörökségek éjszakai látványától a világ nagy csillagvizsgálóinak életéig. 

Alábbi műsoraink a korlátozott férőhelyek miatt regisztrációkötelesek. A műsorok bemutatásához teljes sötétségre van szükség, 
ezért a későn érkezőket nem áll módunkba beengedni! – Az előadások részletes leírása a honlapon olvasható. 

18.00 A Nap családja – A Napocska Halász Judit művésznő hangján szól a gyerekekhez és bemutatja távoli  
 testvéreit, a csillagokat, gyermekeit, a bolygókat és unokáit, a holdakat. Korosztályi besorolás: alsó tagozat,  
 hossz: 45 perc 

19.00 Űrkalandozások – Főhősünk egy varázslatos kalandozásba keveredik egy kedves kis idegen lény  
 társaságában. Utazásuk során a tér–idő-járatok segítségével az Univerzum különböző vidékein tűnnek fel.  
 Korosztályi besorolás: felső tagozat, középiskola, felnőtt, hossz: 55 perc. 

20.30 A Planetárium műhelytitkai (élőszavas előadás) – Ismertetjük a különböző vetítőeszközök szerepét és  
 bemutatjuk, hogyan varázsolható fényes nappal csillagos ég a kupolaterem belső felületére. Korosztály besorolás:  
 felső tagozat, középiskola, felnőtt, hossz: 30 perc. 

21.30 Idővándor – Főhőseink egy időgép segítségével távoli tájakra utaznak el, hogy részesei lehessenek különböző  
 földrajzi és csillagászati felfedezéseknek. Korosztályi besorolás: felső tagozat, középiskola, felnőtt, hossz: 50 perc. 

23.00 Csillagrapszódia – A Planetáriumnak  ez a rövid műsora a  Budapestről látható  csillagos égbolttal ismerteti meg  
 a nézőt. A  Nap lenyugvása után  több ezer  csillag ragyog a fejünk felett. Korosztályi besorolás: felső tagozat,  
 középiskola, felnőtt, hossz: kb. 25 perc. 

00.00 Az égbolt csodái – A városi ember talán soha nem találkozik a zavaró fényektől mentes, csillagokkal ékes égbolt  
 látványával. E lírai hangvételű előadásunkban a szabad szemmel vagy kisebb távcsővel megfigyelhető színes  
 égi csodákkal ismerkedhet meg a látogató. Korosztályi besorolás: középiskola, felnőtt, hossz: 50 perc. 

 «

Postamúzeum 18.00–02.00

1068 Budapest, Benczúr utca 27. • 06 1 269 6838 • info@postamuzeum.hu • www.postamuzeum.hu 

Programok: 

18.00  Újra szól a postakürt…

18.00  Ki vagyok én? – grafológiai gyorselemzés kézzel ír t levelek alapján (Regisztrációhoz kötött program! Információ  
 és regisztráció: olah.krisztian@postamuzeum.hu)

18.00  Zoltán Tamás ötvösmesterség-történeti gyűjteményének bemutatója

19.00–22.00 Poncolj velünk! – postatör téneti ötvöstárgy készítése

18.30  A postának mennie kell… – beszélgetés történelemről és postáról, interaktív bemutató hírközlési műtárgyainkból  
 az első világháború tábori postájára emlékező időszaki kiállításunkban 

21.00  RockMúzeum Band – nosztalgikus emlékezés a 60-as évek instrumentális zenéivel

18.00 Kreatív műhely – levélírás régi eszközökkel, egyedi üdvözlőlapok készítése, levélfeladás egy nyolcvanéves  
 hivatalban, nosztalgia levélszekrények ürítése, postasíp- és postakürtfújás és egyéb meglepetések

Óránként tárlatvezetés az állandó és az időszaki kiállításban

 «

Postamúzeum – Telefónia kiállítóhely 20.00–02.00

1014 Budapest, Úri u. 49. • 06 1 269 6838 • info@postamuzeum.hu • www.postamuzeum.hu 

21.00 és 23.00 A hőssé vált telefonisták – első világháborús katonai hírközlési eszközök interaktív bemutatója Magdó Csaba  
 katonai hagyományápoló magyarázatával

A Rotary 7A1 titkai – tárlatvezetés óránként az állandó kiállításban

A beszélgetési idő három perc… – tárlatvezetés óránként az időszaki kiállításban
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 «

Ráday Gyűjtemény 18.00–24.00

1092 Budapest, Ráday utca 28. • 06 1 217 6321 • raday.konyvtar@hotmail.com • www.rgy.hu

A Ráday Gyűjtemény a Bibliamúzeummal és a Bibliás Könyvesbolttal közösen várja a látogatókat.  Tervezünk tematikus veze-
téseket a könyvritkaságok és az Egry József időszaki kiállítás témájában. Tervezünk zenei előadásokat, elsőként „Csendesítsed 
szárnyaid” címmel Csörsz Rumen István és Palócz Réka mutatja be a 18. század magyar énekköltészetét. Látogatható lesz a 
Bibliamúzeum új, alagsori egysége is. 

Programjainkról, azok időpontjáról részletesen a honlapról lehet tájékozódni. 

 «

Rákoshegyi Bartók Zeneház 18.00–24.00 

1174 Bp., Hunyadi u. 50. • 06 20 212 6137, 06 1 257 1828 • bartokzenehaz@bartokzenehaz.hu • www.bartokzenehaz.hu

20.00 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom – kísérőzene. Előadók: Brassimum Quintet, művészeti vezető:  
 Ambrus Károly. Ének: Geszthy-Szabó Veronika  és Bokor Jutta

A Rákoshegyi Bartók Zeneházba a belépés a Múzeumok Éjszakáján ingyenes!

 «

Rendőrmúzeum 16.00–24.00

1087 Budapest, Mosonyi utca 5. • 06 1 477 2183 • titkarsag@rendormuzeum.com • rendormuzeum.com 

A Rendőrmúzeum udvari/szabadtéri programjai:

16.00–18.00 Gyermekek részére „körutazás rendőrautóval” a Mosonyi utcai objektum udvarán (BRFK Közrendvédelmi  
 Főosztály)

18.00–18.20  Készenléti Rendőrség Zenekarának műsora

18.25–18.55  „Kutyás bemutató” (Készenléti Rendőrség)

19.00–19.15  Tonfa bemutató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület Tonfa Csoport, Rendészettudományi Kar)

19.15–19.30  Katonai közelharc- és önvédelmi bemutató (Centra Volk)

19.30–19.50  Lovasbemutató (Készenléti Rendőrség)

A múzeum épületében lévő programok:

21.00  Rendőrségi tematikájú digitális homokanimáció – Rendőrmúzeum, színpad  

16.00–22.00 között folyamatosan
• Csillámtetoválás
• Motorszimulátor kipróbálásának lehetősége (BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály)

16.00–24.00 között folyamatosan:
• Gyermekek részére rajzolási (kicsiknek színezési) lehetőség
• Gyermekek részére puzzle kirakójáték
• Grafológiai elemzés
• Logikai játék különböző ördöglakatokkal (Mensa HungarIQa)
• Múzeumi teszt
• Bűnmegelőzési teszt (BRFK Bűnmegelőzési Osztály)
• 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)
• Igazságügyi szakértők tevékenységének bemutatása (Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet)

– UV: a láthatatlan fény, ami láthatóvá tesz – bűnjelkutatás
– Árulkodó nyomok – tenyérlenyomat-vétel
– Liliputi bizonyítékok – óriási részletek mikroszkóp alatt

16.00–21.00 között a Rendőrmúzeum előtt rendőrségi gépjárművek kerülnek bemutatásra, amelyeket a látogatók álló 
helyzetben kipróbálhatnak!

A rendezvényen a múzeum megtekintése és a programokon való részvétel ingyenes!
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 «

Resident Art Budapest 20.00–01.00

1061 Bp., Andrássy út 33. II./1., 29-es kcs. •  06 1 339 4573 • 06 20 546 2083 •  hello@residentart.com •  www.residentart.com

20.00–21.00 és 23.00–01.00 AláFESTŐzene: hendrigz

21.00–23.00  FESTŐrandevú – a Resident Art Showroomban kiállító művészekkel (Romvári Márton, Varga Zsolt, Nagy  
 Benjamin) Schneller János művészettör ténész beszélget

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? Harmadik alkalommal vesz részt a Múzeumok Éjszakája programsorozatban Magyarország kiemelkedő vizuális intézmé-
nye, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ. Idén több tárlatvezetéssel várjuk az érdeklődőket aktuális kiállításunkhoz kapcsolódóan.

18.00, 20.00, 22.00  Tárlatvezetések – A fotográfia utcájának egyik intézményében, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ  
 kiállítótermeiben Total Records címmel kerülnek bemutatásra ismert fotográfusok bakelitborítókra készített  
 képei – Helmut Newton, Andy Warhol, Annie Leibovitz, David LaChapelle és más legendás fotósok fotográfiáin  
 kapcsolódik össze zene és kép. 

 «

Róth Miksa Emlékház 15.00–24.00

1078 Budapest, Nefelejcs utca 26. •  06 1 341-6789 •  rothmuzeum@eromuvhaz.hu • www.rothmuzeum.hu

Róth Miksa a Felvidéken

Felvidéki városokban, apró magyar falvakban váratlanul Róth Miksa egy-egy varázslatos üvegfestményére bukkanhatunk. Né-
melyikről a feliratot, a régi címert is leradírozta a történelem s csak itt-ott tartják számon, hogy az alkotót Róth Miksának hívták. 
Azonban most Ön is megismerheti ezeket a „titkos” Róth alkotásokat és történetüket a csupán egyetlen éjszakán át nyitva tartó 
kiállításunkon. A Róth Miksa Emlékház egész programja a Felvidék megismertetése jegyében zajlik: felvidéki gyökerű színészek, ze-
nészek, történészek segítségével mutatjuk be a szlovákiai magyarok életét, múltját és jelenét. Ha eljön hozzánk, nem csak jól fogja 
érezni magát de segíthet is: ha nálunk vásárolja meg a karszalagját, az ár felével a felvidéki Nagytárkány Róth-üvegfestményeinek 
restaurálását támogatjuk. A Róth Emlékház családbarát múzeum: ha két felnőtt karszalagot vásárolnak nálunk, az Önökkel érkező 
gyermek ajándékba kapja az összes múzeumba érvényes belépőt. 

15.00 Róth titkok a Felvidéken. Egy éjszakás kiállítás Róth Miksa ismeretlen vagy csak nehezen megtekinthető  
 felvidéki alkotásaiból. (15.00 és 22.00 órakor Fényi Tibor tar t vezetést.)

Folyamatosan: Mozaik készítés, üvegfestés, óriásbábok, drótmadár szelfik  

15.30–16.00 Nyeső Mari: Meteorológus – koncert nem csak gyerekeknek

16.00–17.00  Szarka Gyula (Ghymes): A bor és a lányka

17.15–18.15 Száraz Dénes mesél... – Egy művészpálya felvidéki gyökerekkel

18.30–19.30 Benkő Géza színművész előadása a 70 évvel ezelőtti kitelepítésről – A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd

19.45 Prolog – Kovács Mihály Mór drótszobor kiállítását megnyitja Balázs Miklós mozaikművész. 
(Zene: Borbényi Dániel, jazz gitár)

20.15–21.00 Galkó Balázs: Márai maraton

21.15–22.00 Krasznahorkától Csitárig – vetélkedő sok nevetéssel, nyereményesővel, Derzsi György felvidéki daltúrájával

22.30–24.00 Kassai mulatság – jelmezbál. Biztosítunk (többek között) legyezőt, stólát, muffot, cilindert és frakkot, élőzenét  
 (Roma Hungaricum) és persze tánctanárt. Most végre megtanulhatsz kassai friskát, lassú magyart, kopogóst  
 vagy épp palotást járni!

Programjaink részletes leírását megtalálja a Róth Miksa Emlékház facebook oldalán.
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 «

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 14.15–01.00

1013 Bp., Apród u. 1–3. • 06 1 201 1577 • komarhanna@semmelweis.museum.hu • http://semmelweismuseum.hu/

14.30 Reflex – Résztvevő színházi játék 14-18 év között diákoknak Semmelweis Ignác szülőházában, végső nyughelyén,  
 a róla elnevezett múzeumban, személyes tárgyai közelében. Fiktív tör ténet, valóságos elemekkel.

17.00  Reflex – Résztvevő színházi játék felnőtteknek – A tör ténet röviden: Balladi József ígéretes orvos Pesten a  
 19. század közepén. Felkérik, hogy folytassa pályáját a rangos bécsi egyetem nőgyógyászaként, tanáraként.  
 Menjen vagy maradjon? A családja és saját karrierje érdekeit nézze, vagy támogassa meg nem értett barátját.  
 A barát neve: Semmelweis Ignác. Te mit tennél? Megtagadnád barátodat a jövőd érdekében?

A Káva Kulturális Műhely olyan fiktív történetet jelenít meg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, amely segít 
megérteni Semmelweis Ignác életkrízisét és felkelti az érdeklődést az egyik leghíresebb magyar orvos életműve iránt.

A regisztráció mindkét előadásra kötelező!
Jelentkezés: Kómár Hanna múzeumpedagógus
Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533
E-mail: komarhanna@semmelweis.museum.hu

20.00-tól előadások. Kérjük, tekintse meg honlapunkat, Facebook-oldalunkat, ahol közöljük az előadók személyét és előadásuk 
végleges címét.

 «

Szabad Tér Színház – Margitszigeti Víztorony kilátó, galéria és udvar 11.00–22.00

1122 Bp., Margitszigeti Víztorony • 06 1 340 4196 • jegyiroda@szabadter.hu • www.szabadter.hu 

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad udvarán álló, gyönyörűen felújított 105 éves műemlék Víztorony a Szabad Tér Színház üze-
meltetésében a nyári hónapok alatt kilátóként és kiállítótérként is funkcionál. A Múzeumok Éjszakáján több kiállítással és extra 
programként koncerttel várja a látogatókat.

A víztorony és a kiállítások ezen a napon 11 órától 22 óráig Múzeumok Éjszakája karszalaggal vagy víztorony-belépővel és 
Jazzy-koncertjeggyel látogathatók.

VISUAL ART GALÉRIA

Táncoló Margitsziget – tánctörténeti fotókiállítás
A 78 éves színpad tör ténete során megvalósult balett- és táncelőadások fotóiból összeállított kiállítás felidézi a magyar tánctör-
ténet legnagyobb pillanatait és művészeit. A válogatott anyag betekintést nyújt legendás előadások hangulatába, a jelenetfotókon 
kívül bemutatva a zsáner- és portréfotózás érdekességeit is.
Szakmai partner: OSZMI Táncarchívuma, konzultáns: Halász Tamás

Romantikus Margitsziget! – fotókiállítás 
A Tiéd a Margitsziget! című pályázat legjobb munkáiból nyíló kiállítás mint közösségi tér, a városlakók, illetve az ide látogatók 
érzékenységét dokumentálja, és keresztmetszetét adja tör ténelmi örökségünk és technicizált valóságunk találkozásának.

VÍZTORONY-UDVAR

Szőke Gábor Miklós: Ugró oroszlán – szoborinstalláció
Tavaly a monumentális köztéri állatszobrairól ismert művész dobermann kutyái őrizték a színpad bejáratát, idén ugró oroszlánja 
kápráztatja el a látogatókat. A Delacroix, Gericault és Antoine Louis Barye által inspirált, dinamikus szobor az idei Nyári Fesztivál 
ikonikus alakja.

Szerelmes párok, szerelmes bábok – a Budapest Bábszínház gyűjteményéből
A Budapest Bábszínházban közel 70 év alatt színpadra lépett bábokból harmadik alkalommal nyílik a fesztivál programjaihoz 
kapcsolódó válogatás. A tárlaton gyerekeknek és felnőtteknek készült előadások, prózai és zenés produkciók szereplői tekint-
hetők meg.

EXTRA PROGRAM

20.00 Jazzy Tower-koncert – Ripoff Raskolnikov Band: Odds and Ends. Ripoff Raskolnikovot egyedülálló sokszínűsége  
 emeli ki a kortárs európai zenei életből. Egyedi dalai – a Tom Waits vagy Bob Dylan által képviselt hagyományt  
 követve – nyers egyszerűséggel szólalnak meg. A Víztorony egyedi és különleges hangulatú udvarán a legújabb,  
 műfajilag sokrétű albumából kaphatunk ízelítőt.

Az első 50, Múzeumok Éjszakája karszalaggal rendelkező látogatható részt vehet a koncerten, a szabad helyek függvényében! 
(Előzetes regisztráció nem szükséges.)
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 «

Szabó Miklós Alapítvány 15.30–22.00

1155 Bp., Széchenyi út 18. (MÁV-telep Ősrákosi református templom) • 06 20 669 3830 • szmalxv@gmail.com • www.szmalap.hu 

Megverselt képek

2016. június 25-én 15.30-kor a Múzeumok Éjszakája alkalmából Megverselt képek címmel kiállítással egybekötött versjátékot 
rendez a rákospalotai Szabó Miklós Alapítvány. 

A Borda családi alkotóműhely kiállítását megnyitja:  Gimesi Zsuzsanna ny. református lelkész.

Hegedűn közreműködik: Tóth Éva, a Nemzeti Filharmonikusok elsőhegedűse és Illyés Zsuzsa fuvolaművész.

A vers és a műalkotás viszonya:  levetítjük, illetve bemutatjuk azokat az alkotásokat, amelyekről írott verseiket fel is olvassák a 
költők. – Versírás vetített képek, ill. a kiállított anyag alapján tetszőlegesen választható versformában (időmértékben, rímes és 
szabad versben, japán versformákban. Bemelegítésként rövid versjáték: rímes versek kiegészítése csoportosan. 

A versjátékot vezetik: Dr. Adamik Tamás, Baka Györgyi, B.Tóth Klára és Deák-Sárosi László. 

A legjobb versek írói ajándékot kapnak a  költők köteteiből. 

A MÁV-telepi református templom megközelíthető az 5-ös busszal, illetve a 62-es és 69-es villamosokkal. 

 «

Sziklakórház Atombunker Múzeum 10.00–24.00

1012 Budapest, Lovas út 4/c. • 06 70 701 0101• info@sziklakorhaz.eu • www.sziklakorhaz.eu

Állandó programok – 10.00–24.00 óra között

10.00–24.00  „Én lettem a halál, a világok pusztítója” – Tárlatunkat új kiállítási elemekkel és helyszínekkel bővítjük, amelyeket  
 elsőként a Múzeumok Éjszakáján nyitunk meg a nagyközönség számára! Felidézzük az atomfenyegetettség  
 korszakát, az „atomparát”. A Hirosimát és Nagaszakit ér t támadásra emlékezünk. 

10.00–24.00 Időutazás a Sziklakórházban – Kik voltak a háború valódi hősei? Az idei év Múzeumok Éjszakája kiemelt temati- 
 kája kapcsán a Sziklakórház hősei mutatkoznak be. Egész nap folyamatosan indított élő tárlatvezetéseink során  
 megismerhetjük az egykor a Sziklakórházban dolgozó orvosok és nővérek hátborzongató tör téneteit. Mit éltek  
 át és hogyan tudtak emberek maradni az embertelen körülmények ellenére is? Egy valódi időutazás, eddig el  
 nem mondott tör ténetekkel, amelyeket most Ön is testközelből megismerhet!

Tárlatvezetéseink indítási rendje: 
• 10.00–18.00 óra között – 10-15 percenként 
• 18.00–24.00 óra között – 5-10 percenként
A tárlatvezetéseken a részvétel érkezési sorrendben tör ténik. A tárlatvezetésekre előzetesen regisztrálni nincs lehetőség. 

Időszakos Földalatti Programok – 10.00–18.00 óra között folyamatosan 

Életre kel a Sziklakórház – A Magyar Vöröskereszt önkéntesei és a Sziklakórház munkatársai életre keltik a Sziklakórház egy-
kori, nem mindennapi hétköznapjait. Egyes helyszíneinken megelevenednek a viaszfigurák és önkénteseink segítségével még 
közelebb hozzuk a múltat és ismerhetjük meg a Sziklakórház tör ténetét. 

Időszakos Szabadtéri Programok – 11.00–18.00 óra között óránként

MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezred szabadtéri bemutatója
Izgalmas és látványos katonai bemutatók keretében megismerhetjük az MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezred tevékenységét! 

Országos Mentőszolgálat bemutatója – Győrfi Pál mentő szóvivő és a Kresz Géza Mentőmúzeum közreműködésével 
Aktívan mentősként dolgozó önkéntesek segítségével nyerhetünk betekintést a sürgősségi beteg- és sebesültellátás alapjaiba, 
ismerhetjük meg a mai mentőautók felszereltségét, a mentősök tevékenységét. Bemutatóinkkal szeretnénk felhívni a figyelmet 
az elsősegélynyújtás és életmentés fontosságára! 

A programok változtatásának jogát fenntar tjuk!

Belépéssel kapcsolatos információk: Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy 10.00–18.00 között CSAK a Sziklakórház 
Atombunker 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 érvé-
nyesek! 18.00–24.00 óra között BÁRHOL megváltott karszalaggal látogatható a múzeum.

2016. 06. 26. VASÁRNAP – RÁADÁS NAP

10.00–20.00  Múzeumok Éjszakája akció – Kerülje el a hosszú sorban állást! Váltsa meg elővételben karszalagját a Szikla- 
 kórházban és vegyen részt 60 perces, 20 percenként indított exkluzív időutazáson vasárnap! (Kizárólag elővé- 
 telben a helyszínen 2016.06.25-én 24.00 óráig váltott karszalagok használatával vagy normál belépőjeggyel). 

A rendezvény részletes időbeosztása www.muzeumokejszakaja.hu weboldalon található. 
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 «

Tárt Kapu Galéria 18.00–24.00

1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 2. • 06 20 393 1943 • info@tartkapugaleria.hu • www.tartkapugaleria.hu 

Kiállítás – Védett átkelő 
Közös kiállítással mutatjuk be a Norvég Civil Alap támogatásával megvalósult Védett átkelő projektünket itt, a Tárt Kapu Galériában. 
A Védett átkelő projektben rendszeres művészetterápiás foglalkozásokat biztosítunk mentális zavarokkal élők számára. A tár-
laton a Galériában működő Védett átkelő projekt 48 hetes művészetterápiás és művészeti programjának festészeti és grafikai 
anyaga tekinthető meg. 

18.00–19.30 Kreatív Napló Műhely – Álmodom – Workshop, ahol a kreatív napló segítségével körbejárjuk álmainkat.  
 Válaszd ki egy álmodat, hozd el és tölts vele egy kis időt! Lesz kevésbé komoly álommunka is: furcsaálmok  
 születése a Múzeumok Éjszakáján! A műhelyt Németh Sarolta vezeti. 

20.30–22.00  Nézőke – Vetítsd ki a gondolataid – A Nézőke egy olyan szerkezet, amelynek segítségével „új megvilágításba”  
 kerülhetnek a gondolataid. Fémrugók és fogaskerekek helyett könnyű kartonnal dolgozunk. A foglalkozást  
 Tillmann Hanna és Schéner Ildikó vezetik.

22.00–24.00  Jan Zapletal bábelőadása, fényvetítés

 «

Terror Háza Múzeum 18.00–02.00

1062 Bp., Andrássy út 60. • 06 1 374 2600 • muzeum@terrorhaza.hu • www.terrorhaza.hu, www.facebook.com/terrorhazamuzeum

A Terror Háza Múzeumban szokás szerint este hattól hajnali kettő óráig várjuk az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján. A láto-
gatók az 1956-os emlékév alkalmából állandó kiállításunk mellett megtekinthetik az „1956 a szabadságért és a függetlenségért” 
című szabadtéri tárlatunkat, valamint olyan ritkán bemutatott dokumentumfilmekkel is találkozhatnak, mint a Puskás Ferenc 
életét bemutató „Játsszunk nyugodtan” vagy az 56-os fiatalok sorsát elmesélő „Pesti srácok” című alkotások.

Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét, hogy június 25-én a múzeum nyitva tartása a kiállítóterek telítettsége esetén biz-
tonsági okokból módosulhat. Az utolsó belépés ideje: éjjel 1 óra 30 perc.

 «

Tomory Lajos Múzeum – Múzeumsarok 16.00–24.00

1183 Bp., Szent Lőrinc sétány 2. • 06 1 290 1585 • pihgymuzeum18@gmail.com; muzeum@muzeum18ker.hu • muzeum18ker.hu 

Kiállítás: „200 év emlékei” – Pillanatképek Pestszentlőrinc-Pestszentimre múltjából; Oktatástörténeti kiállítás; Társasági kultúra 
a századelőn Pestszentlőrincen 

Programok: 

14.00-tól folyamatos Tárlatvezetés, Óriás fotózkodó, Óriás puzzle

16.00–20.00 Régi iskolai eszközök és írás lúdtollal, nádtollal

17.00–18.00 Öltözködés- és tárgykultúra a régi Lőrincen – ruhák felpróbálása

18.00–19.00 Séta a Kossuth téren – Akció a Kondor-figurákkal

20.00–22.00 Nosztalgiázás fotókkal – Bálok, esküvők, családi ünnepek (Hozzon magával egy családi fotót!)

22.00–23.00 „Lángelme” – Emlékezés Kondor Bélára a Kossuth téren

KIÁLLÍTÓTEREM – KÖKI TERMINÁL (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/a–c., II. emelet, az éttermek közelében):

Kiállítás: „Felhők felett” – Repüléstörténeti kiállítás

Program: 

14.00–18.00 Fotózkodás stewardessekkel; Múzeumpedagógiai program: papírrepülő hajtogatása és saját tervezésű  
 repülőmodell készítése

KOSSUTH TÉRI PAVILON GALÉRIA (1183 Budapest, Kossuth tér):

Kiállítás: Ifj. Dávid Károly, a repülőtér tervezője 

Program: 

19:00 Kiállításmegnyitó

A programok ingyenesek! A Múzeumsarokban és a KÖKI Terminálban karszalagok elővételben vásárolhatók nyitvatar tási időben.
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 «

Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont 14.00–02.00

1221 Budapest, Anna utca 5-7. • 06 1 229 2300/104 mell. • muzeum@torley.hu • www.torleymuzeum.hu 

A Törley múltja és jelene – pezsgővel és zenei ínyencségekkel!

Kapunyitás: 14.00 órakor
14.00 órától éjjel 1.30-ig tekinthető meg a Törley történetét bemutató tárlat. A kiállítótérbe lépve egy pezsgős dugó belsejében találja 
magát a látogató, amelyből egy palackba, onnan pezsgős pohárba 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. 

Zenei programok:

17.30  Szironta Csengettyű együttes 

18.15  Takáts Eszter és Zenekara

20.30  Micheller Myrtill és Pintér Tibor – VOICE&GUITAR

A helyszínen teljes árú – felnőtt karszalagot vásárlók garantált nyereményt biztosító játékban vehetnek részt. Megközelít-
hető 47-es villamossal, illetve a Múzeumbusz Törley-járatával.

 «

Új Budapest Galéria – Budapesti Történeti Múzeum 18.00–22.00

1093 Budapest, Fővám tér 11–12. • 06 1 426 4714 • info@budapestgaleria.hu • www.budapestgaleria.hu

Kiállítás: NAGYÍTÁSOK – 1963. Az Oldás és kötés kora (képzőművészeti és tör téneti kiállítás)

18.00 Mélyi József művészettörténész, a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést a közönségnek az Új Budapest  
 Galéria nagyszabású képzőművészeti és történeti bemutatóján, amelynek témája egyetlen esztendő, az  
 1963-as év. A Nagyítások Jancsó Miklós Oldás és kötés című filmjén keresztül – az egyes jelenetekre,  
 helyszínekre, tárgyakra és a felvetődő témákra fókuszálva – idézi meg a korszakot és a hatvanas évek első 
 felének szellemi feszültségmezőjét. A tárlat szekciói – bennük többek között Kondor Béla, Ország Lili és Gruber  
 Béla képeivel – egy-egy tárgyat, műalkotást, dokumentumot emelnek ki – ezekhez adja meg a tárlatvezetés során  
 a kurátor az időszak megértéséhez és újraértékeléséhez szükséges szempontokat. 

 «

Új Akropolisz Kulturális Egyesület 14.00–22.00

1085 Budapest Rigó utca 6–8. • 06 20 542-8913 • akropolisz@ujakropolisz.hu • www.ujakropolisz.hu 

KEZEDBEN A HŐSIESSÉG! – Szimbólumfestő kézműves workshop és hősbemutató a Főnix Kultúrműhelyben 
Kelts életre egy szimbólumot! Fess saját kezűleg magyar és antik szimbólumokat ábrázoló műkő fali díszt otthonra vagy ajándék-
ba! A kézműves workshopon két festékréteg között megismerkedhetsz az egyes szimbólumok jelentésrétegeivel és a hozzájuk 
kapcsolódó hősi mítoszokkal is (egyiptomi szkarabeusz, Athéné baglya, csodaszarvas stb.).

Hősbemutató hétpercesek – Hősök, újítók, felfedezők, akik előmozdították a fejlődést, korszakalkotót hoztak, átalakítóan hatot-
tak a tudományra, művészetre, közéletre és a gondolkodásmódunkra. Mi tette őket naggyá, mi mozgatta őket? Honnan indultak 
és hová jutottak el? Ők kezükbe vették a sorsukat és kitar tóan munkálkodtak. Téged ki inspirál?

16.00–16.40 Seneca, Karinthy Frigyes, Brunszvik Teréz, Jamaoka Tessú, Aiszkhülosz

18.00–18.40  Zrínyi Miklós, Lakatos Menyhért, Konfuciusz, Paracelsus, Florence Nightingale

20.00–20.40  Marcus Aurelius, Winston Churchill, Veres Pálné, Szilárd Leó, Jane Goodall

Az előadások szünetében: a bölcsesség nagyjait bemutató Ariadné fonala kiállítás megtekintése és filozófiai-önismereti kvízek

 «

Újpesti Lepkemúzeum 17.00–02.00

1041 Bp., Dessewffy u. 26. • 06 70 312 6162 • ujpestilepkemuzeum@gmail.com • www.ujpestilepkemuzeum.hu 

Szeretném felhívni a figyelmét egy kicsi, de annál érdekesebb és egzotikusabb gyűjteményre Újpest szívében, amely Juhász 
György egy emberöltőt felölelő munkásságát, szenvedélyét tükrözi.

Gyűjteményünk régiónként mutatja be a honi lepkefajták példányait, emellett szakszerű tárlatvezetés révén bepillantást kapha-
tunk távoli országok egzotikus világába. A lepkéken kívül más ízeltlábú állatcsoportok – skorpiók, pókok, sáskák, kabócák és 
bogarak – képviselői is kiállításra kerülnek.
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Programok: 

17.00–23.00 Az ugandai rózsabogár fejlődési alakjainak bemutatása, bogársimogatás

17.00–18.00 Tárlatvezetés
 • Lepke fejlődési alakjai 
 • Kárpát-medencében található lepkék
 • Trópusi lepkék  
 • Különleges ásványok

18.00–19.00 Bogárpreparálás – Elméleti és gyakorlati alapok elsajátítása (regisztráció ajánlott)

19.00–21.00  Lepkepreparálás – Elméleti és gyakorlati alapok elsajátítása (regisztráció ajánlott)

21.00–02.00 Tárlatvezetés – Múzeum történetének bemutatása

 «

Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola – Japánkert 18.00–22.00

1149 Budapest, Mogyoródi út 56–60. • 06 30 324 8208 • titkarsag@vmszki.hu • 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 kertész-mérnök tanáraink japánkerti vezetést tartanak és minden titokba beavatják a  
 kíváncsi érdeklődőket.

18.00 Fellép a japánkertben a Hévizgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes – Tűzugrás Szent Iván-éjen című műsorukkal.

A nálunk vásárolt karszalag mellé télálló pálmát ajándékozunk kedves vendégeinknek.

 «

Várkert Bazár 18.00–02.00

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6. • 06 1 2250 310 • www.varkertbazar.hu 

Kiállítások: Új világ született – Európai testvérháború 1914–1918; Virtuózok; Nézők és képek Pest-Budán – a Pesti Műegylet 
története és a képzőművészeti nyilvánosság kezdetei a 19. században; Csernus Tibor Emlékműterem; Király Ferenc életmű-kiállítás

PROGRAMOK: 

Testőrpalota

Pihenőszoba:
Erkel Ferenc: Bánk Bán – Káel Csaba nagysikerű operafilmjének vetítése, az este folyamán több alkalommal.

Kiállítótér:

18.00–20.00 Művészeti expedíció gyermekeknek

20.00–22.00 Művészeti expedíció felnőtteknek – Expedíciót indítunk kicsiknek és nagyoknak a Nézők és képek Pest-Budán  
 kiállítás festményei között. Megtudjuk, kik voltak az első magyar kiállítók az első nyilvános tárlaton, és kik voltak  
 a magyar mezőny sztárjai. 

Déli paloták

19.00, 20.00, 21.00 Rendhagyó tárlatvezetések az I. világháború hőseiről az Új világ született című kiállításon

21.00 Asszonyok, akik otthon maradtak – Császár Angéla és Nagyváradi Erzsébet vers- és sanzonestje

Neoreneszánsz kert 

18.00, 19.30, 20.30 Rejtőzködő hőseink – Tematikus idegenvezetéseink során a Várkert Bazárhoz kötődő művészek, alkotók  
 hétköznapi, de nagylelkűségük miatt valóban hősies életébe nyerünk bepillantást.

18:30, 20:00, 21:00 Zsolnay-séta – A Várkert Bazár pavilonjainak mennyezetét díszítő majolika kazetták nyomán az örök  
 kísérletező és újító, Zsolnay Vilmos nyomába eredünk. 

Szárazárok színpad

15.00–22.00 A Cseh Tamás Program nyertes zenekarainak koncertje

Öntőház udvar

20.00 Kerekes Band-koncert

Kérjük, a tárlat- és idegenvezetésekre, valamint a múzeumpedagógiai foglalkozásokra a muzej@varkertbazar.hu e-mail-címen regisztráljanak.
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 «

Viltin Galéria 11.00–22.00

1061 Budapest, Vasvári Pál utca 1. • 06 1 787 58 66  • hello@viltin.hu • www.viltin.hu

18.00 Pinczehelyi Sándor tárlatvezetése egyéni kiállításán

 «

Yunus Emre Török Kulturális Központ 18.00–00.00

1062 Bp., Andrássy út 62. • 06 1 301 0034 • budapeste@yee.org.tr • www.facebook.com/yeebudapeste

18.00–22.00 Török kézműves bemutatók (Ebru, Tezhip)

18.00–22.00 Török nyelvi sarok

18.00–22.00 Török gasztrosarok Nuray Attilával

18.00–22.00 Török zenesarok

18.00–19.00, 22.00–23.00 Épületbejárás

19.00–19.30 16–17. századi korabeli magyar–török ruhás és fegyveres felvonulás 

23.00–00.00 Guessous Majda Mária és Leonardo Jeszensky klasszikus török zenei koncertje

 «

Zenetörténeti Múzeum 17.00–02.00

1014 Budapest, Táncsics M. u. 7. • 06 1 214 6770/272 m. • gombos@zti.hu • www.zti.hu/museum 

17.00  Az In Medias Brass rézfúvós kvintett az Erdődy-palota udvarán – Bartók, Kodály, Dohnányi, Farkas Ferenc,  
 Fekete Gyula és Szokolay Sándor darabjai

18.00 A Prelude Kórus hangversenye – vezényel Kabdebó Sándor

18.30  Kiállításvezetések az új kiállításokban – Bartók és kortársai; A zongorázó Bartók

20.00 Az Accord Quartet hangversenye – Bartók és az újabb nemzedék kvartettjei. Bartók: 6. vonósnégyes, Zombola  
 Péter: 2. vonósnégyes 

21.00 Kiállításvezetések, hangszerbemutatók (mesterhegedűk, hegedűműhely, vonókiállítás, Telcs Ede zenei érmei)

22.00  Balog József zongoraművész hangversenye – km. Szemere Zita – ének. Liszt, Bartók és Lajtha zongoraművei, dalai

23.00  Táncház magyar népi muzsikával, tánctanítással

 «
Zwack Múzeum és Látogatóközpont 15.00-24.00

1095 Budapest, Dandár u. 1. • 06 1 476 2383 • muzeum@zwackunicum.hu • www.zwackunicum.hu 

Folyamatos délutáni és esti programok:
• PUSKÁS-kiállítás – Magyarországon még sosem látott relikviákkal!
• Az Eb futballmérkőzéseinek élő közvetítése
• Unicum bitter kurzus Gulyás Csaba italszakértővel
• Boros mentorprogram a tokaji Dobogó Pincészettel – előadók: Domokos Attila, a Dobogó Pincészet borásza; 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:

18.00 RögvEst – interaktív impró show – a MOMENTÁN Társulat szórakoztató előadása a közönség ötletei alapján

19.30 ZSÉDA-koncert

21.00 RögvEst – interaktív impró show – a MOMENTÁN Társulat szórakoztató előadása a közönség ötletei alapján

22.30 BELAU chillout music koncert – zenéjükkel elkalauzolnak egzotikus tájakra
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Múzeumok Éjszakája Kecskemét 2016.
Egy éjszaka, amelyen megelevenedik a múlt, és elkezdődik a jövő…

Kecskemét 2016-ban országosan kiemelt helyszíne a Múzeumok Éjszakájának. A megtisztelő 
cím elnyerését a város részint kreativitásával, részint legmagasabb, legaktívabb látogatottságú 
vidéki helyszínként érdemelte ki. Nem véletlen a hatalmas érdeklődés, a látogatók rajongása, 
hiszen az elmúlt évtizedben a helyi közgyűjtemények, művészeti műhelyek és a csatlakozó 
helyszínek egy izgalmas kecskeméti modellt építettek fel. A kezdeményezők, a főszereplők a 
hagyományos értelemben vett múzeumok voltak, de egy olyan lenyűgöző programegyüttes kelt 
életre, ahol a kulturális-művészeti értékőrzés és értékteremtés minden egyes része szót kap. 
A mágikus este és éjszaka csábítására megmozdul az egész város. A szakemberek személye-
sen lépnek kontaktusba a nagyközönséggel, élő kapcsolatot alakítanak ki, titkokat árulnak el a 
múltból, terveket osztanak meg a készülő kiállításokról, kutatásokról. A cél már tizenegyedik 
alkalommal igazolódhat be: ez az a város, amelynek lakói joggal mondhatják el, kevés ennyi 
érdekességgel, különlegességgel csordultig teli hely található az országban. Az ide látogatókat 
pedig arra kívánjuk a választékkal sarkalni, hogy még többször látogassanak vissza: van mit 
felfedezni. Ebben az évben is a több tucatnyi helyszínen megszámlálhatatlan programra készü-
lődhetnek. Előre szólunk: nehéz lesz választani!

Ismét útra kel az igazi kuriózumként számon tar tott „retro” buszflotta, különböző körjáratokkal 
közelíthetők meg a város távoli pontjai. A különleges járművek között veterán Ikarus buszokat, 
csuklós buszt, amerikai iskolabuszt fedezhetnek fel a régi járművek szerelmesei.

A hősök, felfedezők, újítók tematikája átszövi Kecskemét programjait. A város kulturális intézmé-
nyei a Katona József Emlékév keretében a Múzeumok Éjszakáján nemcsak a híres drámaírót, a város 
szülöttének életét idézik fel, hanem a hőseit is. Bánk bán és Melinda alakja életre kel, a szemfüles ven-
dégek találkozhatnak is velük. Az elmélyült kutatások eredményeivel ismerkedhetnek a Katona Emlék-
házban, a levéltárban, a könyvtárban, a Katona-túra résztvevői a város emlékhelyeit látogathatják meg 
szakszerű vezetéssel. A Nemzetközi Kerámia Stúdió udvarán „Az idei sláger, a Bánk bán!” Karinthy 
Frigyes és Katona József művei alapján szerkesztett játék szereplői a Kecskeméti Színjátszó Műhely 
tagjai. A Hírös Város Turisztikai Központban a Bánk bán-előadás jelmezeit állítják ki, a Bozsó Gyűjte-
ményben Katona-emléklapot nyomtathatnak egy különleges Gutenberg-nyomdagéppel. Katona korát 
még a gasztronómia sem engedi feledésbe merülni. Évszázadok távlatában hősként, a hazaszeretet 
ikonikus megtestesítőjeként tisztelik a magyar huszár alakját, történetét a Cifrapalota kiállítása mutatja 
be. A  Főtéren csodálhatják meg a Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesületének bemutató-
ját:  „A huszárnak jól megy dolga...” – A Kecskemétfilm a magyar animáció hőseivel ismertet meg,  
a 20–21. század szuperhőseit a Hírös Agóra rendezvényei vonultatják fel.

Kecskemét neve összeforrt a járműgyártás megújulásával, az újítók remekei a Kecskeméti Főiskola 
kiállításán szerepelnek, a csillagos éjszaka elszánt sorban állói a Mercedes-Benz Gyárba is bejuthatnak.

A klasszikus állandó és időszaki kiállítások mellett a Bozsó Gyűjteményben, a Cifrapalotában, a 
Katona József Emlékházban, a Magyar Fotográfiai Múzeumban, a Magyar Naiv Művészek Kiállító-
helyén, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, az Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjteményben, 
a Ráday Múzeumban, a Szórakaténusz Játékmúzeumban és Műhelyben interaktív foglalkozásokkal, 
előadásokkal várják a muzeológusok a törzsvendégeiket és az első éjszakás felfedezőket is.
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Nyüzsgés, lüktetés, jókedv, családi programok, kézműves foglalkozások színesítik a késő délután-
tól éjfélig tartó kavalkádot minden korosztály érdeklődését magukkal ragadva. Kiállítótermek, kertek, 
udvarok, sokszor szokatlan helyszínek tárják ki kapuikat a kíváncsiskodók felé. Cserkész nyakkendők, 
görögkeleti ikonok, régi toronyóra-szerkezetek, veterán automobilok, szoborkert, kecskeméti olimpiai 
relikviák, fotókiállítások, postatörténet, Michelangelo-másolatok hívogatnak szemlélődésre. Tüzes-
kedő foglalkozás az ékszer-zománcok csapolása és a rakuégetés, fantáziát kíván a nemezékszerek 
készítése, türelmet a lúdtollal írás. Találékonyság szükségeltetik a főzzünk üstököst, a dédanyáink szé-
pészete, a hangszerbabusgató program vagy az ördög fürdőkádjának megtalálásához és nem kevésbé 
annak a helynek a felleléséhez, ahol verssel is fizethet. Lesznek magyar harci játékok, Toldi-próba, 
tűzzsonglőrök, ólomüveg-készítés bemutatása, ötvöstörténeti műhelytitkok felfedése, gombfocizás, 
rongylabda-, szuperkütyü- és kincsesdoboz-készítés, denevér origami. Túrára indulhatnak a Városhá-
za ékes dísztermébe, a színházi kulisszák és a pálinkakészítés rejtelmeinek világába.

Az irodalom mellett a rokon múzsa sem hallgathat Kodály szülővárosában. A Kodály Intézet, a 
Református Templom, a Városháza hív kvalitásos zenei eseményekre.

A fáradt lábak egy-egy könnyedebb hangvételű koncerten, bábszínházi előadásokon, „egyéjsza-
kás romkocsmákban” pihenhetnek meg.

A kiállításokra a belépés városszerte ingyenes. A „retro” buszokra egész éjszakára érvényes kar-
szalag vásárolható. A felsorolhatatlanul gazdag, teljes programválaszték a nyomtatott kecskeméti 
műsorfüzeten kívül weblapon, facebookon és saját okostelefon-alkalmazásokon keresztül is elérhető.
www.muzeumokejszakajakecskemet.hu, www.facebook.com/muzeumokejszakajakecskemet.hu
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Ahova mindenképp érdemes ellátogatni!
Bemutatjuk a Múzeumok Éjszakája 2016 nívódíjas pályázatainak nyerteseit

A Múzeumok Éjszakájának pályázatai az idén az intézményeket célozták. A múzeumok a 2016-os 
eseménysorozat kiemelt témája – Hősök, újítók, felfedezők – kapcsán három kategóriában pá-
lyázhattak, és az egyes kategóriák nyertesei 1-1 millió forintos nívódíjban részesültek, amelyből 
megvalósíthatják a Múzeumok Éjszakáján programjaikat! Érdemes lesz tehát ellátogatni ezekbe  
az intézményekbe június 25-én.

 «

Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 8. • 06 56 465 674 • muzeumatomlocben@t-online.hu •  www.kunszentimuzeum.hu

Buborékok éjszakája Kunszentmártonban 

Tudják-e Önök, hogy mit keresnek sör-
csapok a kunszentmártoni múzeumban? 
Hogyan lehet egy korsó sör mellett a sör 
tör ténetéről beszélgetni? Mekkora szap-
panbuborékba fér bele egy gyerek? Vagy 
hogyan pezseg a kultúra? 

A Buborékok éjszakája színes kulturális és 
gasztronómiai élmények kavalkádja. Udvarun-
kon a térség legnevesebb kézműves sörfőzdéi 
kínálják sörkülönlegességeiket. De akinek ez 
sem elég, kóstolóval egybekötött előadáson 
is mélyítheti ismereteit a témában Vásárhelyi 
István (Pif) házigazda segítségével. A vállalko-
zó szellemű családok kocsmai sportokban és 
egyéb feladatokban  mérhetik össze erejüket 
(hordógurítás, rekeszmászás, buborékfoci 
stb.). A kicsiknek lehetősége nyílik hatalmas 
buborékokat készíteni interaktív játszóterünkön. 
A fazekaskorongon agyagból söröskorsót lehet 
készíteni. Az év legrövidebb éjszakáját könnyű-
zenei koncert zárja. A programok alatt kulturális 
élménytúrákon új megközelítésben (tárgyak 
mögött az ember) mutatjuk be kiállításainkat az 
egykori börtönépületben.

Rendezvényünkön nem az alkoholfogyasztás népszerűsítése a cél, viszont a magyarság történetében létező hamis néprajzi és történeti 
sztereotípiák miatt fontos a téma alaposabb körbejárása. Sörivók vagy borivók voltak a kunszentmártoni őseink? A levéltári adatok azt 
bizonyítják, hogy elődeink legalább olyan szívesen fogyasztották az árpából készült italt, mint a környékből vagy távolabbi borvidékekről 
származó borfajtákat. A kölesből készített sört kimondottan jász és kun italnak tartják.

Rendezvényünk célja, hogy a sör köré fonódó  kulturális és szórakoztató programokkal kedveskedjünk az este folyamán hozzánk 
látogatóknak, középpontba helyezve a hagyományokat, de figyelembe véve a helyi igényeket is. Aki részt akar venni egy igazán 
rendhagyó múzeumi sokadalomban, az látogasson el hozzánk, a kapuk 18 órától nyitva állnak!
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 «

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum  
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. • 06 54 402 390 • bihari.muzeum@gmail.com • www.biharimuzeum.hu

Balázs Dénesre, a Magyar Földrajzi Múze-
um alapítójára emlékezünk. A 3276 expe-
díciós nap, a múzeumalapító geográfus 
újraolvasva c. vándorkiállítás minden élő-
helyen végighaladva mutatja be Földünket. 
Rendezvényünkkel a világjáró geográfus 
előtt tisztelgünk, Balázs Dénes nyomába 
eredve 8 óra alatt a Föld körül. Az ünnepé-
lyes megnyitó után a múzeum udvarán ze-
nés-táncos produkciók. A dzsungel könyve 
filmvetítés a moziban. Az előadóteremben 
Életem – utazásaim című életrajzi film több 
nézőpontból mutatja be Balázs Dénes élet-
útját. Ázsia világa elevenedik meg a Tibet-
ről szóló előadásban, amelyet teakóstolás 
kísér. Természettudományi gyűjtemény be-
mutatása utal szenvedélyes gyűjtőtevékeny-
ségére. Fizikai kísérlettel láthatjuk a vulkán 
születését. Fele sem igaz! vetélkedőn idézzük fel utazásait. Kézműves foglalkozáson ausztrál ütőfát díszítünk. Rénszarvas- 
szendvicset és Titanic-koktélt kínálunk. Turisztikai és díszállat-bemutató, vásár várja a látogatókat. Az udvaron kipróbálhatják a 
mászófalat. A napot táncházzal zárjuk.

 «

MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ
4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér • 06 52 525 010 • info@modemart.hu • www.modemart.hu

Hétköznapi hősök éjszaka – Debrecenben

Sokszínű, sokoldalú, némiképp lírai, ugyan-
akkor racionális, a históriában jár tas, a 
hagyományos és a kortárs formák iránt 
egyaránt nyitott, kísérletező kedvű tanárok 
kapnak kiemelt szerepet ebben az évben 
a debreceni programsorozat keretében. A 
Déri Múzeum sajátosan ér telmezve nyúlt 
az idei pályázati tematikához: a gyűjte-
ményben és kiállításainkon szereplő hősök 
és felfedezők mellett a hétköznapi hősöket, 
mégpedig Debrecen legnépszerűbb, szava-
zással kiválasztott tanárait állítjuk ezúttal a 
középpontba. A legsokszínűbb rajztanár a 
Medgyessy Emlékmúzeum kiállításán keresi 
a kapcsolódási lehetőségeket a 20. századi 
plasztikák és a kortárs művészet forma-
nyelve között; a leglendületesebb fizikatanár 
a MODEM építészeti tárlatának teherhordó 
vonalai és felületei kapcsán mutat be kísér-
leteket; a leglegendásabb tör ténelemtanár a 
Déri Múzeum Szamuráj udvarházában tar tja 
kihelyezett, szubjektív óráját; míg a legköl-
tőibb irodalomtanár a Debreceni Irodalom 
Házában kap rendhagyó „tantermet”.

Mindezek mellett éjszakai árverésre, éjféli szelfirekordra, slam poetry-re, koncertekre (Balkán Fanatik, Rackajam, Tapasztalt 
Ecsetek, Éva Presszó, Chico Manada) és exkluzív tárlatvezetésekre is várjuk az érdeklődőket június 25-én Debrecenben. 

Vendégeink többek között: Ferenczi György, Karafiáth Orsolya, Mispál Attila, Szurcsik József, Újhelyi Kinga, Veiszer Alinda, Wahorn András



Az iskolás korosztály számára a Kiál- 
lítóhely nemcsak a rádiózás és tele- 
víziózás történetét oktatja. Az ideér- 
kező iskolások interaktív irodalom 
órákon vehetnek részt, és egy olyan 
oktatási metódust ismerhetnek meg, 
mely a digitális kor gyermekei számára 
már  elérhető.  Óráinkat elsősorban  
5-12. osztályos tanulóknak ajánljuk. 
Előzetes regisztráció szükséges.

Digitális oktatóterem

Minden látogatót táblagép kísér vé- 
gig a kiállításon, ahol az eszközök 
mellett elhelyzett kódok segítségé- 
vel pontos rajzot kahatnak a korról 
és megismerhetik a kiállított tárgyak 
használatát, működését. Az okos esz- 
közök nemcsak leírásokat rejtenek, 
hanem azokat a kincseket is, melye- 
ket az MTVA Fotó, Hang- és Mozgó- 
kép Archívumában őrzünk. A kiállí- 
tott tárgyakhoz hang-, kép- és videó 
anyag társul, amelyek segítségével 
felidézhetjük, megidézhetjük az 
elmúlt korok emlékét.

iNteraktÍV megolDások

A látogatók betekinthetnek a szink-
ronizálás, a hangjátékkésztés kulisszái 
mögé, ahol a szélgép, esőgép, ajtó-
nyikorgás stb. felhasználásával min- 
denki kipróbálhatjamagát a süket- 
szobában. A stúdióban készült felvé-
telt a produkció készítői elküldhetik 
maguknak a táblagépek segítségével.

ráDióstúDió

Az interaktív túra során, a magyaror- 
szági audiovizuális kultúra törté- 
netének megismerését extra tartal- 
mak színesítik. Különböző appliká- 
ciók segítségével megszólaltatha- 
tunk egy analóg szintetizátort, be- 
pillanthatunk és apró darabokra szed- 
hetünk egy rádiót, sétálhatunk egy 
televízió belsejében, életre kelthetjük 
régi rádióújságok műsorait, sőt, szel- 
fizhetünk Süsüvel vagy a TV Macival.

kiterJesZtett Valóság A tárlat az 1800-as évek végén,  a Ma- 
gyar Távirati Iroda megalakulásá- 
val indul, majd a rádiózás és a televí- 
ziózás kialakulását, valamint az er- 
re szolgáló eszkzök, berendezések 
fejlődését követi végig. A kiállítás 
látogatói egyrészt műszaki, törté- 
nelmi és kultúrtörténeti ismere- 
tekkel gazdagodhatnak, márészt 
a befogadói élményt nagyban meg- 
növelik azok az innovációs meg-
oldások, melyek összekapcsolják 
a múltat a jelenkor emberével.

techNikatörtéNet

Az érdeklődők a Duna Televízió ko- 
rábbi híradójának díszletei között, 
kamera előtt, súgógép segítségvel 
ismerkedhetnek meg a hírolvasás rej- 
telmeivel. A stúdióban készült felvé- 
telt mindenki elküldheti magának 
e-mailben a táblagépek segítségével.

teleVÍZióstúDió

Rádió- és
TelevízióTöRTéneTi
KiállíTóhely 
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A kiállított tárgyak és fotók 1881-től napjainkig mu-
tatják be a magyar audiovizuális kultúra fejlődését.

A túra során táblagépen olvashatnak a tárgyak tör-
ténetéről, belehallgathatnak a kor rádiós anyagaiba, 
nézhetnek archív fotókat vagy mozgóképeket.

Applikációk segítségével megszólaltathatnak egy  
analóg szintetizátort, belepillanthatnak és apró dara-
bokra szedhetnek egy rádiót, sétálhatnak egy televízió 
belsejében, selfizhetnek Süsüvel és a Tévé Macival.

A vetítőteremben archív filmeket nézhetnek.

A rádió és televízió stúdiókban kipróbálhatják  
a műsorkészítést.

A digitális oktatóteremben rendhagyó irodalom és 
történelem órán vehetnek részt.

Beülhetnek arculati fotózásra 
a Duna csatorna műsorfolyamához.

Szabadtéri programok 
a pollack mihály tér 8-10. előtt

13:00-14:00
Süsü, a sárkány című mesejátékkal kedveskedünk 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt (eső esetén: Már-
ványterem).

14:00-16:00
Legyél Te is M4 Sport műsorvezető! A sportcsa-
torna kollégái segítségével az érdeklődők bepillant-
hatnak a sportriporterek és kommentátorok mun-
kájába (eső esetén: Márványterem).

13:00-20:00
Saját hangja, vigye haza! A rádiós közvetítő kocsi-
ban mindenki kipróbálhatja magát rádiós műsorve-
zetőként. Az elkészült felvételt a látogatók hazavi-
hetik magukkal DVD-n.

az érdeklődőket
16:00-24:00 között várjuk: 
a tárlatvezetések és 
a digitális oktatóterem órái
minden egész órában indulnak.

érintSd meg a múltat!
igazi interaktív kaland 
várja az érdeklődőket

programok 
a múzeumok éjSzakáján

Az eLSő 200 náLunk váSároLT 
kArSzALAg MeLLé pároS beLépőT Adunk
A FArkAS ToTeM (3d) cíMű FiLM veTíTéSére!

ajándék

ráDió- és teleVÍZiótörtéNeti 
kiállÍtóhelY
1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.
telefon: +36 1 328 7070
e-mail: kiallitohely@mtva.hu
Web: http://mtva.hu/latogatas,
www.facebook.com/mtvamuzeum
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Egy remekmű éjszaka is remekmű.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az E.ON bemutatja:
Múzeumok Éjszakája 2016.

Szeretettel várunk minden kultúra iránt érdeklődő kicsit
és nagyot egyaránt.
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