
Móra Ferenc Múzeum elõtti színpad

Móra Ferenc Múzeum kiállításai

17.45 Hívogató - Vadászati kiállítás megnyitója
18.30 A Baranya Vadászkürt Együttes hangversenye
19.00 A Pavane Zászlóforgató Csoport mûsora
19.30 A Timpany Kompany Ütõs Együttes koncertje
20.00 „A Múzeum Arca”- II. Dél-Alföld Szépe Választás
közben a Give Me Five acapella együttes koncertje
21.30 A Szent Iván éji tûz körültáncolása, tûzugrás a Szeged 
Táncegyüttessel, valamint a Nosztalgia Néptáncegyüttessel
22.20 A Sheket együttes koncertje
23.30 Tûzrajz  
23.50 Latin táncbemutató és táncház

A pillangók zöld szigete-Tajvan és a hatlábúak csodálatos élete  
kiállítás tárlatvezetésekkel és „lárvacsorával”, rovar látvány-
konyhával (a program múzeumi belépõjeggyel látogatható)

-Csontvárytól Szõnyiig- modern magyar mûvészet - Válogatás a        
 miskolci Hermann Ottó Múzeum anyagából 
-Hunor és Magyar nyomában - emlékkiállítás a 100 éve született 
 László Gyula régész és képzõmûvész tiszteletére 
-„Csak egy földünk van”- természettudományi állandó kiállítás
-Képzõmûvészeti gyûjtemény
-Móra emlékszoba 

Az éjszaka folyamán a kiállításokban tárlatvezetések indulnak, 
valamint a képzőművészeti kiállításokban az SZTE 
Zeneművészeti Kar hallgatói fél óránként koncertet adnak.
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Az épület körül

A múzeum és a Vár között

Vár 

Kass Galéria

Fekete Ház 

Szegedi Dóm

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár

Somogyi-könyvtár

REÖK palota

18.00-24.00 Tûzoltóság bemutatója
Múzeumi virágkarnevál - élõnövény bemutató -VIRÁGPALETTA
1másért - lépésről lépésre a biztonságért - CSMRFK kiállítása

 II. Világháborús Amerikai Katonai Hagyományõrzõ Egyesület 
21.00-tól fényre repülõ bogarak a múzeum körül

18.00 Vadászati kiállítás megnyitója
 

Hungarikum 2010. − Friss szemmel címû kiállítás

Sörös korsók és kancsók Köves L. Imre magángyûjteményébõl 
Így öltözködött a „szögedi nemzet”

A pillangók zöld szigete-Tajvan és a hatlábúak csodálatos élete 
címû kiállítás belépõjeggyel látogatható, a többi program díjtalan.

19.00 Beharangozás - az éjszaka megnyitása a Dóm harangjával
19.10 Orgonazenés áhítat
21.00 és  23.00  „Ahol a papok táncolnak…” - templombemutató 
22.00 De Profundis Énekegyüttes  
20.00 -24.00 félóránként - Szeged fényei  a toronyból 
- 500 Ft/fõ adomány ellenében
Kiállításaink: A fogadalmi templom egykori tervrajza, Bibliai tájakon

A szentmise bemutatásának eszközei páratlan mûvészi 
kivitelben. Míves, kézzel hímzett miseruhák, nem csak a hívõ 
lélek számára gyöngyörködtetõk, de õrzik az elmúlt ötszáz év 
mûvészeti stílusjegyeit.

18.00-21.00 óráig  Varázserdõ - játékos foglalkozás
18.00-24.00 Kiállítások és tárlatvezetések: 
Láthatatlan képtár -  munkaszobák falain
A fogadalom katedrálisa - 80 éves a  dóm
Óhazából az Újvilágba - az amerikai magyarság múltjából
Egy szó mint száz - egy „reménykedõ” világnyelv. (eszperantó)
Vaszy Viktor mûhelytitkok   
Divat és irodalom - régi folyóiratokban
Illusztrált könyvek  -  négy évszázad  könyvei 
Éjfélkor az 1809 fametszettel illusztrált 'Schedel világkrónika' 
(1493) bemutatása az Emlékkönyvtárban.

XIII. Táblaképfestészeti Biennálé
12 pozíció - Kortárs képzõmûvészeti kiállítás Darmstadtból

A Múzeumok Éjszakája útlevelét keresse
 a www.radio88.hu internetes oldalon 

vagy vegye át személyesen a múzeum főpénztárában!


