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2018. április
Április 2. hétfő 14.00–17.00

Április 27. péntek 16.00

VaSI SKaNzeN
 Húsvéthétfő

SzombathelyI KÉPtÁR
 A múlt és a jövő nem a tiéd...
Soproni Somlai Attila kiállítása

Április 6. péntek 16.00

Kiállításmegnyitó

Szombathely belVÁRoS
 Szombathelyi séták:
Olaszok nyomában

iDŐsZAKi KiállÍTásOK :

Április 11. szerda 17.00

SaVaRIa múzeum
 Szent Márton nyomában Legenda és valóság 3.
Szent Márton hazatér

SaVaRIa múzeum
 Szóra bírt csontjaink
A Magyar Természettudományi Múzeum
vándorkiállítása
Megtekinthető 2018. augusztus 31-ig.

Előadás

SzombathelyI KÉPtÁR
 Angyalok, anyák, királynők

Április 14-15. szombat-vasárnap

Lesenyei Márta szobrászművész kiállítása
Megtekinthető 2018. április 29-ig.

VaSI SKaNzeN
 Szent György-napi kézműves vásár
Április 17. kedd 17.00

SzombathelyI KÉPtÁR
 Relációk
Tárlatzáró matiné-hangverseny
Április 21. szombat 12.00-19.00

SzombathelyI KÉPtÁR
 2. Szombathelyi Képregénybazár
Április 26. csütörtök 17.00

ISeum SaVaRIeNSe
 Tóth Endre: A magyar Szent Korona
és a koronázási jelvények

 Életmű
Szyksznian Wanda graﬁkusművész kiállítása
Megtekinthető 2018. május 29-ig.

 Relációk
A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium
kiállítása
Megtekinthető 2018. április 15-ig.

 A klasszikus újító:

Kassák Lajos (1887-1967)

A Szombathelyi Képtár Kassák-gyűjteménye
Megtekinthető 2018. május 18-ig.

Könyvbemutató

a

P R o g R a m V Á l t o z Á S

www.savariamuseum.hu

j o g Á t

f e N N t a R t j u K

VAsi sKANZEN
Április 2. hétfő 14.00-17.00

 Húsvéthétfő
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavaszi népszokások - Horváth Sándor előadása
nyuszi-simogató, nyuszi-etetés
(„pecabotra” kötött sárgarépával)
kézműves foglalkozás: csibék és bárányok készítése
textilből és papírból, hungarocell tojás díszítése
ügyességi játékok
locsolóvers-mondás
közös tojásfa-díszítés
óriástojás-gurítás a domboldalról
fára függesztett, ﬁnomságokkal teli óriás „tojás” leverése
bekötött szemmel
15.00 Babszem Jankó – a Ziránó Színház bábelőadása
gyerekeknek

A porták előtt szemrevételezhetők a vásárosok termékei,
akik az érdeklődőknek szívesen bemutatják a tojásfestés
változatos technikáit.

á p r i l i s 14-15. • • • • • • • •

A program múzeumi belépővel látogatható.

szombat-vasárnap 10.00-17.00

A vásár mindkét napján, a nagyréten hagyományőrző
egyesületek tartanak nagyszabású lovas- és íjászbemutatókat,
változatos haditornákat.
A fazekasság mint foglalkozás az idei vásár hangsúlyos eleme,
több program is kapcsolódik hozzá. Vas és Zala megye falvaiból
érkeznek hozzánk mesteremberek, akik bemutatják munkáikat
és technikai fogásaikról is szívesen beszélnek a látogatóknak.
A textil- és fazekasműhelyben kézműves foglalkozások várják
az érdeklődőket. (zsugorfóliából medálkészítés, sárkányfestés,
valamint kreatív műhelymunka keretében „1 kiló álom-agyagból”
elnevezéssel szabadon alkothatók műalkotások, melyeket
a rendezvény utolsó napján, szakértő zsűri bírál el)
Szent György a cserkészek védőszentje is.
A meghívott cserkészcsapatok életvitelük megismertetésén
túl kézműves foglalkozásokkal, játékos feladatokkal, ügyességi
versenyekkel készülnek.

Április 14. Szombat

.........................................
10.00 Ünnepélyes vásárnyitó gólyalábas bemutatóval
10.30 Vadvirág Óvoda gyerekműsora
11.00 Gulyás László vándormuzsikus:
Szekérmesék - interaktív előadás
14.00 Mókás-szorgos zenészek műsora
15.00 Chlumetzky Ildikó fazekas, népi iparművész
kiállításának megnyitója
16.00 Ládaﬁa Bábszínház: Együgyű Mihók - bábelőadás
17.00 Szalonna és Bandája koncert

Április 15. VaSÁRNaP

.........................................
10.00
10.30
11.00
13.00

Vassurányi Kulturális Egyesület Dalköre
Brenner János Óvoda gyerekműsora
Szamóca Színház: Meseverseny
Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola
alsó tagozatos néptáncosai
14.00 Kótyavetye – kézműves portékák árverése
15.00 Mónus József világhírű íjász bemutatója
16.00 Agyagtárgyak zsűrizése, céhkorsó-díjátadó
17.00 Bartók Béla Zeneiskola Népzenei Tanszék növendékei,
a Hangyaboly Zenekar és Veres Mihaela közös műsora
az Ungaresca Néptáncegyüttes ifjú táncosaival

lovas-íjász bEmutatók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakonyi Poroszkálók
Salföldi Kopjások
Onogur Lovasság
Anda Lovasharc
Örnyék Egyesület
Kiss Péter (Kassai Lovasíjász Iskola)
Batthyány Lovasbandérium
Iloncsuk Kun szabadcsapat
Narrátor: Igaz Levente történész, Budapest

belÉPő jegy: Felnőtt: 1 000 Ft
Kedvezményes (6-18 év közötti gyermek és nyugdíjas): 500 Ft
Családi jegy 5 főig (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekek): 2 000 Ft
Együttműködő partnErEink:
• Szombathelyi Szlovén Önkormányzat
• Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola
A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és
a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye

sZOMBATHElY BElVárOs
Április 6. péntek 16.00

 Szombathelyi séták: Olaszok nyomában
A XVIII. századtól kezdődően mindig élt néhány olasz család
Szombathelyen. Az egyik első, Itáliából áttelepült família
a Zanelli volt. Fűszer- és textilkereskedelemmel foglalkoztak
és két házat is birtokoltak a belvárosban. A később érkezettek
közül többen az építőiparban dolgoztak és volt közöttük olyan
is, aki már több mint száz évvel ezelőtt olasz fagylaltozó
nyitásával próbálkozott a Fő téren.
A séta a Luigi Melocco által épített Gyöngyös-hídtól indul
és Giovanni di Gleria Zanelli lakatosműhelyéig vezet.
a SÉtÁt VezetI: Orbán Róbert
talÁlKozÁS: 16 órakor a Múzeumparkban
(a Savaria Múzeum előtt)

sAVAriA MúZEuM
Április 11. szerda 17.00

 Szent Márton nyomában

Legenda és valóság 3.
Szent Márton hazatér

előadó: dr. Kiss Gábor régész
A legenda úgy meséli, hogy katonai szolgálatának letelte után
Márton hazatért szülőhelyére, hogy meglátogassa idős szüleit.
Ez azonban nem olvasható ki a Sulpicius Severus által
összeállított életrajzból, miként az sem, hogy az ariánusokkal
történt összetűzése is Savariában történt volna.
Mi lehetett a valódi színhelye ezeknek az eseményeknek?

isEuM sAVAriENsE
Április 26. csütörtök 17.00

 Tóth Endre: A magyar Szent Korona

és a koronázási jelvények

KöNyVbemutató
A kötet szerzője a korona gondnoka, Tóth Endre
szombathelyi születésű régész.
Most megjelent exkluzív monográﬁája közel fél évszázados
kutatásainak összegzése. A kötet nemzeti ereklyéink
tárgytörténetén túl ismerteti a koronázási ékszerekre
vonatkozó egykorú forrásokat, ábrázolásokat és koronázási
szertartásokat. A tartalmas és impozáns megjelenésű
kiadványt nagyméretű művészi fotók százai teszik teljessé.
a Kötetet mÉltatja: Veszprémi László történész, igazgató
(HM Hadtörténeti Intézet)

sZOMBATHElYi KÉpTár
Április 17. kedd 17.00

 Relációk

Tárlatzáró matiné-hangverseny a Szombathelyi
Művészeti Szakgimnázium képzőművészeti
tagozata kiállításának zárása alkalmából
műSoR :
• Henry Purcell: O sing unto the Lord - anthem (zsoltárkantáta)
• Kodály Zoltán: Mátrai képek
• Georg Muffat: g-moll concerto grosso ("Dulce somnium")
• Anton Bruckner: In monte oliveti - motetta
• Felix Mendelssohn: In der Passionszeit
(Sechs Sprüche op.79. nr.4.) - motetta
• Felix Mendelssohn: Verleih uns Frieden
KözReműKödNeK:
A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium énekes szólistái,
ének- és kamarazenekara
VezÉNyelNeK : Kalló Zsolt és Paulik Ákos - tanárok,
valamint Tóth Renáta 12. z. és Péter Zsigmond
13.z. osztályos tanulók

sZOMBATHElYi KÉpTár
Április 21. szombat 12.00-19.00

 2. Szombathelyi Képregénybazár
A tavaly sikeresen bemutatkozó rendezvény idén új otthonra
lel a Szombathelyi Képtár aulájában. A nyugat-magyarországi
régió úttörő képregényes rendezvényén a hazai kiadók
kiadványai mellett a gyűjtők kínálatából is szemezgethetnek
az érdeklődők: korosztálytól függetlenül, a gyermekeknek
szóló, vidám történetektől kezdve az irodalmi adaptációkon
át a krimi és a science ﬁction képregényekig találhatnak
kedvükre való köteteket. Találkozhatnak továbbá hazai
alkotókkal is, akik korábbi munkáik személyre szóló
dedikálása mellett akár a helyszínen készített rajzokkal is
megörvendeztethetik a rajongókat.
A belépés díjtalan.
RSVP, asztalfoglalás, kérdések esetén az alábbi
elérhetőségeket ajánljuk:
e-maIl: kepregenybazar@gmail.com
facebooK: www.facebook.com/szombathelyikepregenybazar/
telefoN: 30-468-3749 vagy 30-945-2800

............................
2018. májusi
prOgrAMElŐZETEs
............................
Május 10. • SzombathelyI

sZOMBATHElYi KÉpTár
Április 27. péntek 16.00

 A múlt és a jövő nem a tiéd…
Soproni Somlai Attila kiállítása
Gárdonyi Géza Emlékkönyvbe írt gondolatai ihlették
a kiállítás képeit:
„A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék.
A jövő nem a tied, csak az elédbe vetődő sugara.”
Soproni Somlai Attila Szombathelyen született.
Ehhez a városhoz köti a múltja és érett alkotóként
most itt keresi az elébe vetülő sugarakat. Festményein
a város jeles vagy éppen jeltelen kapui: gondosan
megmunkált deszkák, vasalatok, zárak és kilincsek.
A kapuk mögött pedig egy másik világ: másfajta fények,
más terek, más emberek… De vajon melyik van kívül,
és melyik belül? Vajon minden kapun beleshet-e az utókor?
És egyáltalán: szabad-e átlépnünk mások kapuin?

 Diploma-kiállítás

KÉPtÁR

Szombathely belVÁRoS

 Szombathelyi séták:
Május 11. •

Csehek nyomában

Május 16. • SaVaRIa

múzeum

 Szent Márton nyomában.

Legenda és valóság 4.

Május 25. • ISeum SaVaRIeNSe,
VaSI múzeumI lÁtVÁNytÁR
 Magyar Régészet Napja
Május 25. • Szombathely

 Szombathelyi séták:

Lengyelek nyomában

belVÁRoS

Savaria Múzeum
9700 Szombathely, KISfaludy SÁNdoR utca 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00

Szombathelyi Képtár
9700 Szombathely, RÁKóczI feReNc u. 12.
szerda – szombat: 10.00-17.00

Iseum Savariense
9700 Szombathely, II. RÁKóczI feReNc u. 6-8.
szerda – szombat: 10.00-17.00

Smidt Múzeum
9700 Szombathely, hollÁN eRNő utca 2.
ZÁRVA

J.P.I. Romkert
9700 Szombathely, mINdSzeNty józSef tÉR 1.
ZÁRVA

Vasi Skanzen
9700 Szombathely, ÁRPÁd utca 30.
kedd-vasárnap: 9.00-17.00 (2018. április 3-tól)
Április 2-án, a húsvéti rendezvény ideje alatt:
14.00-17.00

Vasi Múzeumi Látványtár
9700 Szombathely, PÁSztoR utca 2.
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-14.00

A tagintézmények 2018. március 30-tól
április 2-ig ZÁRVA tartanak.

INgyeNeS lÁtogatÁSI
ÉS tÁRlatVezetÉSI lehetőSÉg:
26 éven aluliaknak és 18 évesnél
ﬁatalabb gyermek kísérőjének:
április 28-án: Savaria Múzeum,
Szombathelyi Képtár, Iseum Savariense,
Vasi Skanzen

Szombathely
Megyei Jogú
Város

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
F. k.: Csapláros Andrea múzeumigazgató

