Bár
a
Vajdahunyadvárban
2012. június 16. 16.00-02.00
Szabadtéri koncertek
16.00 - 17.00 Csernik Szende székely
lábbábos mesél – közben fellépnek a Zuglói
Napközis Gála kiemelt csoportjai
17.00 - 18.00 Napraforgó Együttes gyerekműsora
18.00 - 19.00 Jász András (Ghymes)
Kulturfunk koncertje
19.00 - 20.00 Csemer Boglárka jazz-koncertje
21.00 - 22.00 Budapest Bár konce
koncert

•
•
•
•

és italok kóstolója
állatsimogató (NOÉ Állatotthon Alapítvány)
„Négyszemközt az erdő lakóival” – erdei állatok
bemutatója
csónakos vártörténeti séta – vezetés
(16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30)
Kadarka Szalon – kadarka borok kóstolója
a román kori Kerengőben

Beltéri programok
Mesék Terme

Szabadtéri koncert 21 órától
22.30 - 23.30 Cornelio Tutu Band jazz-műsora
24.00 Tűzugrás a Görömbő Kompánia
zenei kíséretével

Szabadtéri programok
• zenés omnibuszos körutazás a Városligetben
- Vaszlavik Gazember László (tangó-harmónika)
• hagyományos magyar ízek,
hungarikumok vására
• „Csodálatos ízek” - erdei ételek

18.15 interaktív csillagászati előadás
Gesztesi Albert csillagásszal (Planetárium)
19.15 „Mesébe szőtt tánc, táncba szőtt mese”
– a Görömbő Kompánia Szent Iván-éji műsora
20.15 „Profán evangélium”
– a Görömbő Kompánia legendameséi
magyarföldről
21.00 „Varázslatos Vajdahunyadvár”
– Papp Tibor fotográfus slide show-ja
22.00 interaktív csillagászati előadás
Gesztesi Albert csillagásszal (Planetárium)

Szerelem Terme
Varázsigék, bájitalok, jóslatok
Virágnyelviskola – a virágok nyelvének, jelentésének iskolája

Erdők szentélye
A Vidékfejlesztési Minisztérium
nyílt napja
• szórakoztató interaktív erdei élménypálya
kicsiknek és nagyobbaknak
• „Mit kell tudni az erdő életéről?” - erdei totó
felnőtteknek
• „Virágok, szirmok, koszorúk” - alkotások az erdők
kincseiből, kézműves-sarok
• népi mesterségek bemutatója
• gyógynövények és gombák ismertetője és kóstolója

Séták, tárlatok, kiállítások
• Folyamatos program: séta az Apostolok Tornyába
• A magyar mezőgazdaság története a kezdetektől
1945-ig – tárlatvezetés 17.00, 22.00
• Tárlatvezetés A ló – nemzeti lókiállításban
19.00 és 23.00 órakor
• Tárlatvezetés a Borászati kiállításban 18:00 és
20:00 órakor
• Gyűjteménylátogatás a Hunyadpincében
16.30, 18.30, 19.30, 22.30 órakor
(csoportonként maximum 10 fő, helyszíni regisztráció szükséges)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum – Budapest, XIV., Városliget, Vajdahunyadvár
Információ: 06 1 422 0765, 06 1 363 2711
Jegyárak: 1500 Ft (felnőtt), 600 Ft (gyermek)
6 éves kor alatt a belépés ingyenes, egyéb kedvezmények ezen az estén nem érvényesek.
www.mmgm.hu • www.vm.gov.hu • www.zuglo.hu • www.kadarkaszalon.hu

www.mmgm.hu

