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KARÁCSONYVÁRÓ
A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN
2010. december 11–12.

2010. december 11., szombat
11.00–14.00 Karácsonyi kézmőves mőhely

Papírbetlehem, gyapjúangyalkák, csuhédíszek készítése múzeumpedagógusok segítségével.
(I. emeleti galéria)

11.00 Tél a paraszti világban

Tematikus tárlatvezetés A magyar nép hagyományos kultúrája címő állandó kiállításban.
Tárlatvezetı: Sedlmayr Krisztina, muzeológus
(I. emelet)

14.00 Menjünk mi is Betlehembe!
A karácsonyi játszóházban a téli ünnepkör népszokásaival ismerkedhetünk meg, András napjától
vízkeresztig. Énekeket tanulunk, karácsonyi asztalt készítünk, közösen kántálunk, de nem
maradhat el a gyertyamártás és a karácsonyfadíszek készítése sem…
A Hagyományok Háza programja az Élı Népmővészet címő kiállításhoz kapcsolódik.
(díszterem)

15.00 (M)ilyenek a finnek? – Finnország magyar szemmel
Angol nyelvő tárlatvezetés
Tárlatvezetı: Szarvas Zsuzsanna, fırendezı
(II. emelet)

16.00 Szabad-e bejönni ide betlehemmel?
A KALÁKA Együttes karácsonyi hangversenye
Muzsikál: Becze Gábor, Gryllus Dániel, Major Gábor, Radványi Balázs
A betlehemezés régi szokás, a gyerekek karácsonykor házról-házra jártak, és azt kérdezték:
„Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” Ha azt a választ kapták: igen, rögtön rázendítettek az
énekekre, amelyek Jézus születésének misztériumát mesélték el. Ezt a szokást eleveníti fel a
Kaláka együttes karácsonyi hangversenyének felépítésében; márpedig ha ık azt kérdezik, Szabade bejönni ide betlehemmel?, csakis az lehet a válasz: IIIIIIIIIGEN!
A karácsonyi koncerten magyar, francia, cseh, spanyol, svéd és más népek karácsonyi dalai, régi
egyházi énekek és karácsonyi versekre írott Kaláka dalok hallhatók.
(Aula)

KARÁCSONYI VÁSÁR EGÉSZ NAP!
NARANCSOS-FAHÉJAS FORRALT BOR ÉS GYÜMÖLCSTEAMÉRÉS
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2010. december 12., vasárnap
11.00 Menjünk mi is Betlehembe!

A karácsonyi játszóházban a téli ünnepkör népszokásaival ismerkedhetünk meg, András napjától
vízkeresztig. Énekeket tanulunk, a karácsonyi asztalt készítünk, közösen kántálunk, de nem
maradhat el a gyertyamártás és a karácsonyfadíszek készítése sem…
A Hagyományok Háza programja az Élı Népmővészet címő kiállításhoz kapcsolódik.
(Díszterem)

11.00 Tél a paraszti világban

Tematikus tárlatvezetés A magyar nép hagyományos kultúrája címő állandó kiállításban.
Tárlatvezetı: Sedlmayr Krisztina, muzeológus
(I. emelet)

13.00–16.00 Karácsonyi kézmőves mőhely

Papírbetlehem, gyapjúangyalkák, csuhédíszek készítése múzeumpedagógusok segítségével.
(I. emeleti galéria)

16.00 Népek karácsonya
A HolddalaNap Zenekar koncertje
Muzsikál: Farkas Tünde, Gulyás Anna, Földi Lehel, Keresztes Nagy Árpád, Papirnyik Norbert
Ahány nép, annyiféleképp szıtte át képzeletével s régi szokásaival az égi gyermek születésének
ünnepét. Tudtátok például, hogy ha Karácsony szent napján Angliában fagyöngy alá álltok, csókot
lophattok bárkitıl? S hogy mely nép vendégeli meg ezen az ünnepen az állatokat? Népek
karácsonyi dalai közé szıve, a meseszót hallgatva, mindezt, s még sok mást szívetekbe
emelhettek e százfelé szent ünneprıl... S ki tudja, ha szépen segítetek az énekszóban, még az
aranyos csitkó is elıbújik erdei rejtekébıl…
(Aula)

KARÁCSONYI VÁSÁR EGÉSZ NAP!
NARANCSOS-FAHÉJAS FORRALT BOR ÉS GYÜMÖLCSTEAMÉRÉS
BELÉPİJEGY:
Felnıtt:
Diák:
Nyugdíjas:
Családi jegy (2 felnıtt, 2 gyermek):
3 éves kor alatt ingyenes!
A kedvezmények nem érvényesek!
INFORMÁCIÓ:
Virág Erzsébet
Kulturális menedzser
Tel.: 06 (1) 473-2440
Mobil: 06 30 668-6612
E-mail: virag@neprajz.hu

1300 Ft/fı
600 Ft/fı
600 Ft/fı
3000 Ft

