Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2013. október 3–24.

október 3.
Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.)

Mesterek és tanítványok
17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral
dr. Géczy Nóra egyetemi docens, építész és Rosta Csaba
építész beszélget.
A belépés díjtalan.

október 5.
Esterházy-palota
(Győr, Király u. 17.)
10.00–19.00

THE BIG DRAW
A Nagy Rajzolás Karöltve!
„Jövőnk kőbe vésve!”
„Kő”falra és vászonra festett foszforeszkáló
jövőképek, mely utóbbi az Esterházy-palota homlokzatára
kerül, egyfajta üzenetként a jövőnek. A program egyik
szegmense, hogy „Karöltve” is rajzolhatnak a résztvevők,
azaz kéz a kézben egy ecsettel, a szeretet, az egymás elfogadása jegyében, hogy mindez a jövő – a holnap –
emberének már természetes legyen.
10.00–18.00 A Nagy Rajzolás és kreatív kézműves foglalkozás minden korosztálynak
18.30 A THE BIG DRAW alkotás ünnepélyes felavatása;

A belépés díjtalan.

október 11.
Apátúr ház (Győr, Széchenyi tér 5.)
16.00–17.00 A hivatás bűvöletében
Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében
IV. kötet — könyvbemutató
17.00–19.00 Mesterek és tanítványok
Dimény Gábor építésszel, Kottmayer Tibor néprajzkutató,
egyetemi oktató és Józsa Tamás mérnöktanár a Hild
József Építőipari Szakközépiskola igazgatója beszélget.
A beszélgetést Tanai Péter néprajzkutató vezeti.
A belépés díjtalan.

október 12.
Apátúr ház (Győr, Széchenyi tér 5. )
14.00–20.00 „Must” gyere a múzeumba!
Zenés családi nap
14.00–15.00 A must készítéssel egybekötött kézműves
foglalkozás — vezetiTanai Péter néprajzkutató
15.00–16.00 Szüreti koszorú, avagy a borvető hava a
Dunántúlon — Tanai Péter néprajzkutató előadása
16.00–17.00 Tárlatvezetés: Barangolás a művészet világában
17.00–18.00 Farkas Árpád zenetanár + 1 énekóra
18.00–19.00
: Brémai
muzsikusok mesekoncert
19.00–20.00 Tárlatvezetés: Inasok, legények, mesterek.
Varga Attiláné múzeumpedagógus
A belépés díjtalan.

Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.)
17.00–19.30

„Léleküdítő” nap
Az október 10-i Lelki Egészség Világnapja alkalmából tervezett program. Egy nap az elme és a
lélek megnyugtatására: tárlatvezetés az elmének, meditáció a léleknek.
17.00–17.30 Art Relax — tárlatvezetés a Radnai-gyűjteményben, Grászli Bernadett igazgató, művészettörténész
vezetésével.
17.30–18.00 és 18.30–19.00 Vezetett meditáció
18.00–18.30 Mindent a buddhizmusról, meditációról.
Beszélgetés gyakorló buddhistákkal
19.00–19.30 Nyugalom, az elme csendje —
Belépőjegy: 500 Ft/fő

Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér, Püspöki Udvarbíró ház
(Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.)
10.00–12.00

Csikóca Gyermekműhely
Hibrid - Bestiális hibridek a kortárs
művészetben című kiállításhoz
kapcsolódó tárlatvezetés és kreatív
kézműves gyermekfoglalkozás.
Belépőjegy: 500 Ft/fő

október 15.
Patkó Imre-gyűjtemény, Vastuskós ház (Győr, Széchenyi tér 4.)
15.00–16.00

Mesés kalandozások egzotikus
kultúrákban
Mese, mankala játék tanulás, kézműves foglalkozás.
A Patkó Imre-gyűjtemény néprajzi kiállításában megelevenednek a tárgyak, gyerekjátékok a számunkra egzotikus népek mesevilágán keresztül, a résztvevő gyerekek
bevonásával. A gyerekfoglalkozáson a mese után a mankala nevű játékkal játszunk.
A belépés díjtalan.

Mankala

október 17.
Apátúr ház (Győr, Széchenyi tér 5. )
17.00 Mesterek és tanítványok
Egyház- és népzenei anyanyelvünk apostola
Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes, néprajzkutatóra
emlékezik dr. Medgyesi-Schmikli Norbert történész, népénekkutató.
A belépés díjtalan.

október 19.
Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.)
17.30–20.00 Ó, azok a ‘20-as évek…
Egyedülálló program a ’20-as évek jegyében.
17.30–18.00 A modern élet megfestett pillanatképei — tárlatvezetés a Radnai-gyűjteményben, Grászli
Bernadett igazgató, művészettörténész vezetésével
18.00–18.30 ’20-as évek smink és frizura bemutató —
18.30-18.45 Mindent a szivarokról! — Győr legrégebbi
szivarbolt tulajdonosának
előadása
18.45–19.15 Táncbemutató
és tánctanítás a
19.15–20.30
koncert a ’20-as évek zenéjével
17.30–19.00 Szivar bemutató az Uraknak; smink tanácsadás a Hölgyeknek
A csodás ’20-as évek ruhái
modelljeinken —
A belépés díjtalan.

október 24.
Mesterek és tanítványok
Apátúr ház (Győr, Széchenyi tér 5. )
16.30–17.00 Isten kezében, portréfilm Barsi Ernőről
(Duna TV, 2013. február)
17.00–18.30
Emlékezés dr. Barsi Ernő néprajztudósra
A beszélgetés résztvevői: Hartyándi Jenő, Farkas Márta
az Écsi Pávakör vezetője, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
néprajzkutató, egyetemi docens, Szabó József könyvkiadó
és Szekeres Kriszta szerkesztő-rendező.
A beszélgetést Gülch Csaba újságíró vezeti.
A belépés díjtalan.

Fk.: Grászli Bernadett igazgató, művészettörténész
Tel.: 06/96/322-695 www.romer.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk.

