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2010. június 19.
Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye – Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium
1800-tól 2400 óráig a Szabadság u. 10. sz. alatt (Tanműhely):
• A muzeális értékű mezőgazdasági gépekből, használati eszközökből álló gyűjtemény megtekintése.

Bakonyi Természettudományi Múzeum
1700-tól 0200 óráig a Ciszterci Apátság épületében (Rákóczi tér l.):
• 1800 – A Bakonyi Természettudományi Múzeum új kiállítótermeit átadja, és a SarokGalériában a „Hogyan
fogunk tücsköt, bogarat…” c. tárlatot megnyitja Talabér Márta, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének alelnöke, országgyűlési képviselő. Közreműködik az Égigérő Fa Hagyományőrző Csoport,
művészeti vezető Kreutz Károly.
• Tárlatvezetése igény szerint a Bakony természeti képét bemutató állandó kiállítás egységeiben.
• Tárlatvezetése igény szerint dr. Batívai-Schüle Imre János trófeakiállításában.
• Tárlatvezetése igény szerint a „Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben” c. állandó kiállításban.
• Múzeumi bolt
1700-tól 0200 óráig a múzeum új épületének (Rákóczi tér 3-5.) udvarán, rossz idő esetén az
előadóteremben:
• 1800-2345 – „Kővarázs…” - kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak Szurgyi Zsuzsával
• 1800-2345 – „Agyagjáték” - kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak Wolfné Litter Beával
• 1800-2345 – a veszprémi Black Molly díszállat-szaküzlet bemutatója
Ének, zene, irodalom Jókai Mór születésének 185. évfordulója jegyében:
• 1900-1930 – A nagyesztergári Triola trió koncertje
• 1930-2000 – Felolvasások Jókai Mór műveiből
• 2000- 2030 – Az nagyesztergári Margaréta Dalkör koncertje
• 2030-2100 – A lókúti Wildrosen dalkör koncertje
• 2100-2130 – Felolvasások Jókai Mór műveiből
• 2130-2200 – A Kinderkranz Német Nemzetiségi Gyermek tánccsoport fellépése.
• 2200-2230 – Felolvasások Jókai Mór műveiből
• 2230-2400 – A Teások együttes műsora
2100-tól éjszakai túra dr. Galambos István botanikus vezetésével: Kardosrét – Rókalyukas-árok–
Molnár-árok – Pintér-árok - Zirc (találkozás az új múzeumi épület előtt)
00
22 -tól – kétóránként – zirci Arborétum
• Az éjszaka vadászai – Denevérek: a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó zirci Arborétumban
Paulovics Péter Bakony-kutató tart denevér-gyűrűzési bemutatót és ismeretterjesztő előadást.
• Éjszakai rovarles – lámpázás (rovarbemutató) dr. Kutasi Csaba zoológus vezetésével.

Ciszterci Apátság – Basilica minor
2000-tól 2400 óráig igény szerint szakvezetés a restaurált barokk templomban
• 1800-1845 – A Rapszódia énekegyüttes műsora. Közreműködik Kapitány Dénes, művészeti vezető Nagyné
Prém Zsuzsanna
• 2130-2200 óráig: Kapitány Dénes orgonaművész hangversenye

Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtára
1730-tól 0200 óráig
• 1730 – "Ilyenek vagyunk: Arcok a Bakonyból", Juhász Sándor József fotókiállításának megnyitója.
A tárlatot Vajda Eszter, a zirci Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője nyitja meg
• A könyvtár nyomtatott és építészeti értékeinek bemutatása

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
1800-től 0200 óráig az állandó kiállítások megtekintése:
• Reguly Antal élete, utazásai, tudományos kutatásai
• A Bakony népművészete
• Bér Júlia grafikus és festőművész emlékszobája – kamara kiállítás a művekből
2000-tól 2400 óráig ismerkedés népi kismesterségekkel a műhelyekben – agyagozás, csuhézás, gyertyaöntés,
szövés, népi bőrözés, kosárfonás, mézeskalács készítés
Belépőjegy: diák, nyugdíjas 150,- Ft, felnőtt 300,- Ft
Bemutató foglalkozásokon való részvétel: 500,- Ft/fő

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc
1700-tól 2400 óráig
• 1700 – Belső tér – Póda Károly művész-tanár kiállításának megnyitója. A tárlatot Németh Gábor, az OSzK
Reguly Antal Műemlékkönyvtár vezetője nyitja meg.
• 1900 – Séd-Party Hagyományőrző Fúvószenekar szabadtéri koncertje
Az intézmények látogatása és a rendezvényeken való részvétel a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház kivételével ingyenes!

Monostor Falatozó
1800-tól 0200 óráig
• meleg- és hidegkonyhai készítmények, kávé, tea, üdítőitalok (szeszesital nincs), zárt téri és teraszos
kiszolgálás,
• Internet hozzáférési lehetőség.

Monostor Cukrászda
1800-tól 2400 óráig
• Sütemények, torták, fagylaltok, egyéb cukrászipari termékek
• Kávé, tea, üdítők (szeszes ital nincs)

Szent Bernát Ajándék-Kegytárgy Bolt
1800-tól 2400 óráig
• Kiadványok, ajándék- és kegytárgyak, kézműves kellékek árusítása
• Minden Érdeklődőt – kicsit és nagyot, öreget és fiatalt, itt lakókat és átutazókat – szeretettel és
tisztelettel várnak a szervezők.
Találkozzunk június 19.-én, a zirci Múzeumok Éjszakáján!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Ez az éjszaka más mint a többi…

