GYEREKPROGRAMOK, KREATÍV FOGLALKOZÁSOK
18.00–23.00 Csempehajtogatás, avagy képeslap Zsolnayból
Apostolos terem
Kreatív foglalkozás gyerekeknek és felnőtteknek.
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható
18.00-19.00 ZŰR-lény keresés (6–10 éves korosztály)
Indulás: a Ginkgo térről
A Zsolnay Negyedbe beköltöztek a földönkívüli lények, akik a
Látogatóközpont előtti nagy, kék vázából kiszökve rejtőzködnek.
Tartsatok velünk, járjuk be a Negyed titkos ösvényeit és keressük
meg őket együtt!
Ingyenes, regisztrációköteles program: detti.petrik@gmail.com
18.00–20.00 Holdrakéta készítés (7 éves kortól)
Bóbita Bábszínház
Építs saját holdrakétát a bábszínház bábkészítőivel!
A terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztráció ajánlott:
jegy@bobita.hu
A foglalkozáson 20 fő tud részt venni.
A részvétel ingyenes.
18.00–20.00 Kortársék
m21 Galéria előtere
A Kortárs Junior sorozat családi foglalkozása, a Kortársék korosztálytól függetlenül mindenkit játékra hív. Az Űr – Alternatív kozmoszok
című kiállításon megismerkedünk a modern és kortárs képzőművészet jeles hazai és pécsi képviselőinek munkáival, így – ahogy
a Kortárs Junior foglalkozásokon mindig – fejlesztjük a vizuális
kreativitást és a vizuális kultúrára való fogékonyságot. Az interaktív
foglalkozáson olyan műtárgyak kerülnek fókuszba, amelyek a gyerekeket és szülőket egyaránt rabul ejtik.
Jegyár: 800 Ft / gyerek, kísérőknek ingyenes
18.00–19.00 Irányítsd a robotot! – Mars-küldetés gyerekeknek
(8–12 éves korosztály)
Látogatóközpont 24-es terem
Lego robot irányítás a Mars felszínén.
A foglalkozás időtartama 2 x 30 perc, egyszerre maximum 15 fő tud
részt venni a játékban.
A részvétel ingyenes.
19.00–20.30 és 21.00–22.30 Éjszakai kerámia élményfestés
Kerámia terem
Fess csodaszép mintákkal díszített csempét, medált vagy hűtőmágnest kedved szerint, és vidd magaddal haza!
Jegyár: 1000 Ft
19.30–20.30
Varázsóra – varázsoljunk fénnyel (7 éves kortól)
Látogatóközpont 24-es terem
A fény nyomába eredünk. Követjük, hova lesz a fény, ha nem látjuk,

megmutatjuk, hogyan csinálhatunk magunkból fényforrást. Megannyi szórakoztató kísérlet kicsiknek és nagyoknak.
Jegyár: 800 Ft
20.00–24.00 „A Csillagterasz-játszótér éjszakai élete”
Csillagterasz
Ezen a különös, UV-fénnyel megvilágított játszótéren, az éjszaka
leple alatt életre kelnek a játékok, és izgalmas, vibráló színeket
öltenek az ultraviola fényben. A sötétben egy új, szokatlan világ
bontakozik ki, amely kalandra hív minden kis (és nagy) felfedezőt.
A vállalkozó kedvűeket fényreagens arcfestés várja.
A fényhatás miatt csak saját felelősségre használható!

RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉSEK
18.00, 19.00 és 20.00 A Bóbita Bábszínház kulisszatitkai Sramó
Gábor igazgató vezetésével
Bóbita Bábszínház
A program maximum 25 fővel indul óránként, regisztráció ajánlott:
jegy@bobita.hu
A Bábmúzeum 21 óráig tart nyitva.
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható
18.30 és 22.00 Időutazás a Zsolnay család egykori lakóházában
Indulás: Zsolnay Infopont & Shop elől (Kézműves Boltok Utcája)
Korhű ruhába öltözött idegenvezetőink kalauzolják el a látogatókat a
19. századi mindennapokba, a Zsolnay család és Pécs életébe.
A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc.
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható
19.00 és 22.00 Az eozin nyomában
Indulás: a Látványmanufaktúra emeleti bejáratától.
Tárlatvezetés a Zsolnay Látványmanufaktúrában
A tárlatvezetés időtartama kb. 60 perc.
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható
19.30 Zsolnay Miklós kalandos életútja
Indulás: Zsolnay Infopont & Shop elől (Kézműves Boltok Utcája)
A Zsolnay Negyedben tett séta során megismerkedhetünk Zsolnay
Miklós életével, többek között a családjának írt levelei alapján.
A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc.
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható
19.30 és 21.30 Zsolnay Aranykora – Gyugyi László gyűjteménye
Indulás: a kiállítás bejáratától
A kiállítás műhelytitkai – tárlatvezetés Komor István kurátorral.
A séta során a látogatók többek közt megismerhetik a háttérfolyamatokat, melyek megelőzték a kiállítás 2010 szeptemberi megnyitását, és az azóta eltelt időszak legizgalmasabb háttéreseményeit is.
A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc.
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható

20.00 és 21.00 A gyűjtő szemével
Indulás: a kiállítás emeleti bejáratától
Tárlatvezetés a Rózsaszín Zsolnay kiállításon Winkler Barnabás
gyűjtővel.
A tárlatvezetés időtartama kb. 60 perc.
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható
21.00 Pán a paplan alatt
Indulás: A Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjtemény bejáratától
Tematikus élményséta Kövér András (KÖVI) vezetésével, 5 helyszín
érintésével:
Gyugyi-gyűjtemény, Jégverem, Planetárium, Szivarszoba, Mauzóleum
A séta időtartama kb. 70 perc.
Regisztrációköteles program: info@zsn.hu
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható
21.00 Amit tudni akarsz az űrről!
Az űr – Alternatív kozmoszok című kiállítás kurátori tárlatvezetése
m21 Galéria
Éjszakai tárlatlátogatás Százados László, Az űr – Alternatív kozmoszok című kiállítás kurátorának és meglepetésvendégének vezetésével!
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható
23.00 A Mauzóleum titkai – rendhagyó éjszakai séta a Zsolnay
Mauzóleumban
Indulás: Zsolnay Infopont & Shop elől (Kézműves Boltok Utcája)
Tematikus séta a rejtélyekkel teli Zsolnay Mauzóleumban idegenvezetéssel.
A tárlatvezetés időtartama kb. 50 perc.
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható

RENDHAGYÓ ZSOLNAY
18.00–24.00 óránként A Zsolnay Film
A Zsolnayak kapcsos könyve
E78 – Panoráma terem
Időtartam: 50 perc
A részvétel ingyenes.
18.00–24.00 Ilyen volt – ilyen lett
E78 – Kávézó
A Zsolnay Negyed egykor és ma. Válogatás Kismányoky Károly és
Cseri László fotóiból.
A részvétel ingyenes.
18.00–19.30 „Hétköznapok a Zsolnayban”
Herkules Műhely
Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia előadása a hétköznapi Zsolnaytárgyakról, kevéssé ismert családi történetekről.
A részvétel ingyenes.

KONCERTEK, KÜLÖNLEGESSÉGEK

18.00–24.00 Labor – Interaktív Varázstér
Látogatóközpont földszint
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható

20.00 Percussion Project Pécs: Csillagfényes Terasz Party
Herkules terasz
Ütőhangszeres muzsika, közönségbarát örömzene, mely 0-99 éves
korig mindenkinek ajánlott!
A részvétel ingyenes.

20.00–20.50 A magyarok ősi csillagos égboltja (10 éves kortól)
Planetárium
Planetáriumi előadás a csillagok magyar elnevezéséről és a hozzájuk
fűzött mondákról.
Az előadás időtartama 50 perc. 12 éves kortól javasolt.
Jegyár: 800 Ft

20.00 Viselhető kerámia – Exkluzív ruhabemutató
E78 – Koncertterem
Csörsz Klári viseletkészítő bemutatja a Zsolnay-kerámiák ihlette kollekcióját, melyet Pázmány Lili divattervező vázlatai alapján, Módra
Bettina textiltervező közreműködésével készített.
A részvétel ingyenes.
21.00 Firebirds – Tüzes show
Boltok utcája – Zsolnay Infopont & Shop előtt
Tüzes akrobatika, bravúros emelések és tűz, tűz és még egy kis tűz.
A részvétel ingyenes.
22.00 Galaxisok – koncert
Ginkgo tér
Szabó Benedek és zenekara tíz év alatt a csilingelős indie-poptól a
tropicaliáig és a posztpunkig már sok mindent játszott, és most sem
tart attól, hogy a régit elfelejtve valami újat mutasson.
A részvétel ingyenes.
23.00 Firebirds – LED-show
Ginkgo tér
Kreatív előadóművészet és a modern technológia találkozása. Világszínvonalú LED-zsonglőrműsor a legmodernebb pixeltechnológiával,
egyedi, futurisztikus jelmezekkel, programozható eszközökkel és
kreatív koreográfiával.
A részvétel ingyenes.
Sötétedés után meglepetés fényfestések a Zsolnay Negyed területén.

TUDOMÁNY
18.00–24.00 VR Univerzum
Látogatóközpont felső szint
Éld át a virtuális valóság élményét a Zsolnay Negyedben! Több mint
30 féle program közül választhatsz ismeretterjesztő, ügyességi,
kaland, utazás, sport vagy művészet témakörben.
Kezdési időpontok 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00, 22.45
35–40 perc játékidő, kb. 4–6 élmény kipróbálására van lehetőség.
Jegyár: 1200 Ft, VR autós szimulátor 1500 Ft/fő

21.00–22.00 Az égbolt távcsöves megfigyelése (kizárólag derült idő
esetén)
Csillagterasz
A távcsöves bemutató során – derült idő esetén – megfigyelhető
lesz a Jupiter és a Szaturnusz.
A részvétel ingyenes.

INFO
Éjszakai karszalag-jegy 8 helyszínre
Felnőtt: 2000 Ft
Diák, nyugdíjas, pedagógus: 1500 Ft
Családi jegy: 5000 Ft (2 felnőtt és 2 gyerek 6–18 éves korig)
Éjszakai karszalag-jeggyel látogatható helyszínek 18.00–
24.00 óra között
A Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjtemény
Zsolnay Család- és Gyártörténeti Kiállítás
Rózsaszín Zsolnay Kiállítás
Zsolnay Látványmanufaktúra
Zsolnay Mauzóleum
m21 Galéria Az Űr – Alternatív kozmoszok kiállítás
Labor – Interaktív Varázstér
Bóbita Bábmúzeum
Az Éjszakai karszalag-jegy a férőhelyek függvényében a tárlatvezetéseken, sétákon történő részvételre is jogosít, de nem
jelent automatkus regisztrációt! Amennyiben egy programhoz
előzetes regisztráció szükséges, az adott programnál külön
jelöljük.
További információ: zsolnaynegyed.hu

