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Budapest Bár koncert  

az  ÓBudai  múzeum
szervezéséBen

A MúzeuMok ÉjszAkájA kArszAlAg 

árávAl Azt A MúzeuMot táMogAtjA, 

AMelyikben MegvásároljA.
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csak 8 perc Hév-vel a BattHyány térrŐl!

MegkÖzelÍtÉs A bkv járAtAivAl

kAssák MúzeuM, ÓbudAi MúzeuM,  
vAsArely MúzeuM 
(mindhárom a zichy-kastély épületében)  
ÓbudAi társAskÖr gAlÉriA

busz 29, 106, 118, 134a, 137, 218, 237 
(szentlélek tér megálló)
86, 109, 206 (Flórián tér megálló)
az Óbudai társaskör galéria a 29, 86, 109, 206-os 
buszokkal is elérhető (kiscelli utca megálló)
villamos 1, 1a (szentlélek tér megálló)
HÉv (árpád híd megálló, járatsűrűség: 8-10 perc)
Menetidő a batthyány térről: 8 perc

kiscelli MúzeuM

busz 160, 260 (szent margit kórház megálló)
165 (kolostor utcai megálló)
villamos 17 (szent margit kórház megálló)

textilMúzeuM

HÉv (tímár utca megálló)
busz 29, 86 (tímár utca megálló)
160 (nagyszombat utca megálló)
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1 kassák múzeum
2 kiscelli múzeum
3 Óbudai társaskör galéria
4 Óbudai múzeum
5 textilmúzeum
6  vasarely múzeum



Kiscelli MúzeuM
1037 Budapest, kiscelli u. 108.
+36 1 430 1076
kiscellimuzeum@mail.btm.hu
www.btm.hu

aki itt vásárolja meg belépőjegyét, városképet, naptárt  
vagy katalógust nyerhet. tombola 20.30 és 22.30 órakor.

Gyereksarok
16.00  –  18.00 ruhatervezés, szütyő- és kiegészítő készítés. 
17.00  –  17.45 tanulj te is varázsolni! esther bűvész előadása 
és trükk tanítás.

ProGramok
18.00 Divat a magyar?! egykor és ma. egyéjszakás divatkiállítás. 
tüdős klára és Farnadi ilonka rajzai, ruhái és a Gombold újra! 
pályázat kiemelkedő, eddig nem látott darabjai.
simonovics ildikó divattörténész előadása a magyaros öltözet 
kultúrtörténetéről.  

zenegépek az 1910-es évek zenéivel
18.30 megszólal az egykori magyar utcai bordélyház polifonja. 
19.30 Figyelem, valami szól! edison fonográfja muzsikál. 
20.30 újabb zenei meglepetés!

18.00  –  22.30 tárlatvezetések a Fővárosi képtár gyűjteményében 
és a múzeum bútorraktárában. 

18.00, 19.00, 21.00 és 23.00 zseblámpás kalandtúra 
a múzeum kriptájában. 
zseblámpájukat ne felejtsék otthon!
19.30 és 21.30 laterna magica vetítés a kriptában.

20.00 és 22.00 műtárgyakkal „négyszemközt”. 
ritka műtárgyak közelről.

napszállta után a Budapest retró című filmet vetítjük 
az udvarban.

a programok ideje alatt cukrász- és kávékülönlegességek, 
valamint fagylaltmérés várja a látogatókat.

KassáK MúzeuM
1033 Budapest, Fő tér 1., zichy-kastély
+36 1 368 7021
kassakmuzeum@pim.hu
www.kassakmuzeum.hu

nyitva tartás a múzeumok éjszakáján: 24.00 óráig.

kiállítások
Kassák!
a múzeum új állandó kiállítása hagyományos és digitális 
formában, szemléltető összefoglaló ábrákkal követi végig  
kassák lajos tevékenységének kiemelkedő állomásait: 
szerkesztői, képzőművészeti és írói munkásságát, közéleti 
szerepeit, valamint életútjának személyes vonatkozásait.

Az avantgárd múzeuma – 35 éves a Kassák Múzeum
az időszaki bemutató a múzeum 35 éves történetét tekinti  
át fotókkal, korabeli dokumentumokkal.

ProGramok
17.00 órától játékos gyermekfoglalkozás a Kassák! című 
kiállításhoz kapcsolódóan, múzeumpedagógus vezetésével
20.00, 21.00 és 22.00 órakor a Kassák című, 1981-ben készült 
hangos diafilmet vetítjük

kAssák MúzeuM,  

kiscelli MúzeuM, ÓbudAi 

MúzeuM, textilMúzeuM

HA Mind A nÉgy MúzeuMbA 

ellátogAt, És A MúzeuMok 

pecsÉtjÉt itt Összegyűjti, 

Az egyik kiállÍtÓHelyre egy 

AlkAloMMAl, nÉgy fő rÉszÉre 

szÓlÓ ingyenes belÉpőt kAp. 

Az AjánlAttAl HároM HÓnApig, 

2011. szepteMber 24-ig ÉlHet. 

ezt A progrAMAjánlÓt A nÉgy 

pecsÉttel fel kell MutAtniA.

Óbudai TársasKör Galéria
1036 Budapest, kiskorona utca 7.
+36 1 250 0288
obudaitarsaskorgaleria@gmail.com
www.obudaitarsaskor.hu

nyitva tartás a múzeumok éjszakáján: 14 és 24 óra között

kiállítás
Apa fotóz, portrék – Hecker péter festőművész új művei
Hecker péter új festménysorozata kortársairól készített  
portrékból áll, amit a tőle megszokott „álnaiv” formavilággal  
és fanyar humorral ötvöz.

http://www.btm.hu/
http://www.btm.hu/
http://kassakmuzeum.hu/
http://kassakmuzeum.hu/
http://www.obudaitarsaskor.hu/
http://www.obudaitarsaskor.hu/


Óbudai MúzeuM
1033 Budapest, Fő tér 1.
+36 1 250 1020
www.obudaimuzeum.hu

nyitva tartás kedd – vasárnap: 10 – 18 óra

kiállítások
Óbuda – Egy város három arca – állandó kiállítás

az interaktív elemekkel gazdagított tárlat Óbuda történetének 
három jelentős korszakát, a középkori királyi, királynéi 
székhelyet, a zichy korszaktól a szanálásig tartó kort, valamint  
a város mai arcát, a panelvilágot eleveníti meg.

Isten veletek, ti boldog Vendelinek! – avagy az óbudai 
vendéglátás aranykora

a múzeum új időszaki kiállítása az óbudai vendéglátás 
aranykorába vezeti vissza a látogatót. a kiállítás nyitvatartási 
ideje alatt az óbudai vendéglátáshoz, gasztronómiához 
kapcsolódó múzeumi programokkal, családi nappal, 
múzeumpedagógiai foglalkozással is várjuk a látogatókat.

ProGramok
18.00 órától Főző-show Bede róberttel, a tv paprika 
főszakácsával
18.00   –   24.00 óráig interaktív tárlatvezetés az állandó 
és az időszaki kiállításban szerepjátékosok vezetésével
21.00 órától: Budapest Bár koncert

Vasarely MúzeuM
1036 Budapest, szentlélek tér 6.  
+36 1 388 7551
www.vasarely.hu

nyitva tartás a múzeumok éjszakáján: 24.00 óráig.

ProGramok
18.00  –  21.00 Már nem csak optikai illúzió
a múzeumok éjszakáján ismét megújul  
a vasarely múzeum interaktív kiállítótere. 
megnyílik az új installáció, amely összekapcsolja az elmúlt 
három zebra műtermi nap fő témáit: 
Vonalak mozgásban, Térbeli illúziók, Vasarely színvilága. 
az interaktív tér játékokkal és kreatív feladatokkal, 
a kiállítótermek alkotási lehetőségekkel várják a látogatókat.
vezetik: Juhász litza, tóth anna és czeglédy zoltán

19.00 tárlatvezetés
vonalak, színek, Formák, avagy hogy születik 
egy vasarely festmény.
vezeti: Heidinger zoltán

TexTilMúzeuM
1036 Budapest, lajos u. 138.
+36 1 367 5910
textilmuzeum@t-online.hu
www.textilmuzeum.hu

kiállítások
Iskolakendők – a kézimunka-oktatás remekei a XiX. században
Goldberger emlékblokk, A Tamási tutyiműhely, Textilipari 
technológiák és modellek
A textilnyomás története – pintadéra, módli, digitális 
textilnyomtatás

ProGramok
18.00 órakor nyitás

18.30-tól folyamatosan Jacquard szövés élőben 
Bacsek istván takácsmesterrel

19.00 órától egész óránként induló tárlatvezetés a kiállításokban, 
valamint kézműves foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek: 
fonatolás, kosárfonás kamocsai Judit és velledits dorottya 
múzeumpedagógusokkal
22.00 és 22.45, 23.15 a Junkiri tűzzsonglőr kör műsora

20.00 órától táncház zárásig a zombori zenekar 
és a Hajas Banda közreműködésével

a múzeum hangulatos udvarán büfé.

további inforMáciÓ: a múzeumok weBoldalain és 
a kassák múzeum FaceBook oldalán a MúzEuMoK 
ÉjszAKájA ÓBuDán eseményoldalon

PeCsÉtek Helye

http://obudaimuzeum.hu
http://obudaimuzeum.hu
http://vasarely.hu/
http://vasarely.hu/
http://textilmuzeum.hu
http://textilmuzeum.hu
http://www.facebook.com/pages/Kass�k-M�zeum/215440291801383
http://www.facebook.com/event.php?eid=155174581215882
http://www.facebook.com/event.php?eid=155174581215882

