múzeumi

programok

2018.
november-december

Wächter-féle
kőszegi mag- és
termésgyűjtemény
(Vasi Múzeumi
Látványtár)

s z o m b a t h e ly

2018. november-december
November 9-11. péntek-szombat-vasárnap

vasi skanzen
 Szent Márton-napi országos nagyvásár
November 16. péntek 16.00

szombathely belváros
 Szombathelyi séták:
Verses Szombathely 3.
November 17. szombat 10.00

szombathely belváros
 Szombathelyi séták:
Márton tisztelői nyomán
a Szent Márton-temetőben
November 21. szerda 17.00

smidt múzeum
 Legenda és valóság: Az elfeledett
szombathelyi vár és egykori urai 3.
Előadás
November 29. csütörtök 15.00

savaria múzeum
 Biológiai inváziók – özönnövények,
özönállatok hazánkban
Előadóülés

időszaki kiállítások :
savaria múzeum

 Földi virágegyetem –

Herbárium és szépirodalom
Megtekinthető 2018. december 21-ig.

 Ezüstbe zárt világegyetem
Megtekinthető 2018.december 21-ig.

 ASTRO – Planetária
Megtekinthető 2019. márciusig.

smidt múzeum
 ASTRO – Az idő – „keresve az igazságot”
Megtekinthető 2019. márciusig.

vasi skanzen
 ASTRO – A nap, a hold és a csillagok

a hagyományos közösségek életében
Megtekinthető 2018. november 11-ig.

szombathelyi képtár
 ASTRO – Kívül – Szonda a jövőbe.
Űrkorszak a művészetben
Megtekinthető 2018.december 20-ig.

 Vasi Műhely 50
December 8-9. szombat-vasárnap 10.00-18.00

Megtekinthető 2018.december 20-ig.

szombathelyi képtár
 Karácsonyi vásár
December 12. szerda 17.00

smidt múzeum
 Legenda és valóság: Az elfeledett
szombathelyi vár és egykori urai 4.
Előadás

a

p r o g r a m v á l t o z á s

j o g á t

f e n n t a r t j u k

November 9. péntek 15.00-19.00
.................................
16.00 Márton-napi hajcihő - Langaléta Garabonciások
17.00 Boszibuli – a Rutkai Bori Banda koncertje
Pénteken minden jegytípus féláron vásárolható!

November 10. szombat 9.00-18.00
.................................
10.00 Baksa Eszter meséi
11.00 Az Őrség ízei – beszélgetés
vendégeink: Kevy Albert (osztályvezető, Őrségi Nemzeti Park),
Gyenes Csilla és Galambos Gyula (Orfalu) - Vadvirág méhesés gyógyítókert: védjegyes mézek, lekvárok, ill. gyógyteák,
szörpök, ecetek; Őr Ildikó (Kerkafalva) - mézeskalácsok,
mézessütik; Baksa Eszter (Nagyrákos) - védjegyes sajtok;
Orbán Lajosné (Őriszentpéter) - kézi szövés, hímzés; Határ
Csárda Panzió és Étterem (Bajánsenye) - őrségi ételek;
Soós József (Kercaszomor) - langalló, hökkönsült perec;
Hári Tamás (Szalafő) - savanyúságok, magolajok, szárított
gombák, perec; Batha Pál (Szalafő) - magolajok, maglisztek;
Orbán Lajos (Őriszentpéter) - kópickötés, kosárfonás, fafaragás
12.00 Bozsoki Dalárda
13.00 Gersekaráti dalkör
14.30 A hazudós egér – a Mesebolt Bábszínház műsora
15.30 Ataru Taiko - ütőzenei koncert
16.30 Meseautó - Szabó Tibor és zenekara
napközben:
Őrségi bemutatók - tökmag-pirítás, hökkön sült perec készítése;
kézművesek bemutatója
Főzőverseny az Aranykorúak Sport és Egészséges Életmód
Egyesület tagjaival
Az Atilla Bőrművész Műhely (Őriszentpéter) és a Namata
textilműhely (Körmend) bemutatója

VA S I S K A N Z E N • november 9-11.
péntek- szombat-vasárnap
••••••••••••••••••••••••••

November 11. vasárnap 9.00-18.00
.................................
10.00 Teleki dalkör
11.00 Gazdag Erzsi Óvoda műsora
11.30 Brenner János Óvoda műsora
13.00 Bormustra
15.00 Hangszersimogató és táncház a Szökős Néptáncegyüttessel, Horváth Attila és zenekara kíséretével
15.30 Az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes és a Reményik
Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola műsora
16.30 Sárvári Néptánckör műsora

mindhárom napon:
• Kézműves foglalkozások a nyitott műhelyekben:
agyagozás,ajtódísz készítése, dekorálása őszi termésekkel,
színes mécsestartók alkotása
• A Szent Márton üzenetei és napjának jelentései interaktív
játékai, ügyességi játékok, „lúdnyak-szakítás”, Márton-paripa
• Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatói
szombaton és vasárnap:
• Ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, életmódismertetés szombathelyi cserkészekkel
• Tárlatvezetés A nap, a hold és a csillagok a hagyományos
közösségek életében című kiállításban (szombat, vasárnap:
11.00 és 16.00)
• Vendégünk a Vépi Kölyökmentők Egyesület (13.00-17.00)

savaria múzeum
November 29. csütörtök 15.00

 Biológiai inváziók – özönnövények,

özönállatok hazánkban
Előadóülés
Az élővilág sokféleségét számos hatás csökkenti. Ezek között
napjainkban a távoli tájakról behurcolt inváziós állat- és
növényfajok egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Az özönfajok
léte feltehetően egyidős a földi élettel, de térhódításuk léptéke
megsokszorozódott az emberi tevékenység hatására. Olyan
fenyegetést jelentenek az élővilág sokféleségére, hogy
kiemelten szükséges foglalkoznunk a jelenséggel. A biológiai
inváziók közvetve saját létünket is veszélyeztetik.

előadások:
jegyárak:
• teljes árú belépőjegy: 1 100 Ft
• kedvezményes árú belépőjegy (6-tól 18 éves korig,
valamint nyugdíjas igazolvánnyal): 550 Ft
• teljes árú belépőjegy Szent Márton-kártyával: 880 Ft
• kedvezményes árú belépőjegy Szent Márton-kártyával
(6-18 év, nyugdíjas): 440 Ft
• 6 év alatt ingyenes
• A pénteki napon minden jegytípus féláron vásárolható!

dr. Vig Károly (Savaria Múzeum):
Inváziós gerinctelen állatok
Illés Péter Gábor (Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium):
Inváziós rákok
Dankovics Róbert (Savaria Múzeum):
Inváziós gerinces állatok
dr. Balogh Lajos (Savaria Múzeum):
Inváziós lágyszárú növények
dr. Csiszár Ágnes és dr. Korda Márton (Soproni Egyetem):
Inváziós fásszárú növények
Vidéki Róbert: Inváziós vízinövények

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete és a Savaria MHV
Múzeum közös rendezvénye.

szombathely belváros
November 16. péntek 16.00

 Szombathelyi séták:

Verses Szombathely 3.

smidt múzeum
November 21. szerda 17.00

 Legenda és valóság: Az elfeledett
szombathelyi vár és egykori urai 3.
Az előadássorozat az egykori szombathelyi vár egy-egy
Árpád-kori „várurának” életét és személyiségét idézi fel.
Ezúttal a szombathelyi „püspökvárat” birtokló első győri
püspökről, a Csák nembeli Ugrinról (1188-1204) lesz szó.
előadó: dr. Kiss Gábor régész

December 12. szerda 17.00

A séta állomásain egy-egy vers hangzik el, amelynek szerzője
vagy tartalma a városhoz kötődik. A résztvevők megismerkedhetnek a költők életével és a versek keletkezésének körülményeivel.

• a Berzsenyi-könyvtár előtt – Gazdag Erzsi: Itt az ősz
• a Savaria Szálló előtt – Felleg György: Őszinte szóval
• Savaria tér – Kocsis László: Sóhaj Assissi felé
• a Szent Márton-temető előtt –
Stamborszky Lajos: Tempi passati
• a Szent Márton-templom előtt –
Szent Márton, magyarok fénye
találkozó: 16 órakor a Berzsenyi Könyvtár előtt
a sétát vezeti: Orbán Róbert (Szent Márton Intézet)
közreműködnek: a Vasi Múzeumbarát Egylet nyitott
versmondó körének tagjai.

 Legenda és valóság: Az elfeledett

szombathelyi vár és egykori urai 4.
Az előadássorozat az egykori szombathelyi vár egy-egy
Árpád-kori „várurának” életét és személyiségét idézi fel.
Ezúttal a szombathelyi „püspökvárat” birtokló második
győri püspökről, II. Péterről (1205-1217) lesz szó.
előadó: dr. Kiss Gábor régész

November 17. szombat 10.00

 Szombathelyi séták: Márton tisztelői
nyomán a Szent Márton-temetőben
A temetői sétán ez alkalommal olyan lelkészeknek, iparosoknak,
művészettörténészeknek és közéleti embereknek a síremlékeit
keressük fel, akik tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy
Márton tisztelete fennmaradjon és erősödjön.

találkozás a temető bejáratánál
a sétát vezeti: Orbán Róbert (Szent Márton Intézet)

karácsonyi vásár

képző- és iparművészeti, design
és kézműves termékek vására

Graﬁkák, festmények, textilbabák, házi szappan, kékfestő
termékek, fa design, selyemmunkák, egyedi ékszerek, táskák,
cipők, párnák, ruhák és sok minden más…
Vásárolja meg vagy készítse el nálunk az ünnepi ajándékot!

December 8. szombat
10.00 Kerekítő foglalkozás Kővári Rékával (ingyenes)
17.00 Tárlatvezetés a Kívül – Szonda a jövőbe című kiállításban
Fodor Balázs kurátorral
workshopok :
10.00-18.00 Cipőkészítő workshop a Franka cipőkészítő
műhellyel – Részvétel: 15.000 Ft/fő, előzetes regisztrációt igénye
15.00-17.00 Carapace - nemezelő workshop a Westwerk
Egyesülettel (ingyenes)

December 9. vasárnap
16.00 Portfólió-bemutató a Kompart volt diákjaival
workshopok :
15.00-17.00 Pezsgés a kádban – fürdőbomba-gyártás
Sarlós Éva Virággal (ingyenes)
15.00-17.00 Bonbonkészítő workshop a Cake Art vezetésével
Részvétel: 2000 Ft/fő, előzetes regisztrációt igényel

Regisztráció és további információ:
baki.orsolya@savariamuseum.hu

karácsonyi vásár
december 8-9.

szombat-vasárnap 10.00-18.00

Kézműves foglalkoztató folyamatosan mindkét napon:
mézeskalács-sütés, agyagozás, karácsonyfadíszek és állatkerti
csodák készítése
A Vasi Múzeumbarát Egylet szombaton 14 órától várja
a felajánlásokat - saját készítésű játékokból - a Markusovszky
Kórház javára, hogy megkönnyítsük a karácsony környékén
beteg gyermekek kórházi tartózkodását.

Savaria Múzeum
9700 szombathely, kisfaludy sándor utca 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00

Szombathelyi Képtár
9700 szombathely, ii. rákóczi 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.
kedd-péntek: 10.00-17.00

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. november 12-től ZÁRVA.

Vasi Múzeumi Látványtár
9700 szombathely, pásztor utca 2.
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-14.00
A Savaria Megyei Hatókörű
Városi Múzeum tagintézményei
2018. november 1-4-ig és december 21-31-ig
ZÁRVA tartanak.

ingyenes látogatási lehetőség:
26 éven aluliaknak és 18 évesnél ﬁatalabb
gyermek kísérőjének:
November 24-én és december 15-én:
Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár,
Iseum Savariense

ingyenes tárlatvezetés:
November 24-én és december 15-é 15.00:
Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár,
Iseum Savariense

Szombathely
Megyei Jogú
Város

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

