
Kedves Leendő Résztvevőnk! 

 

 Az alábbiakkal ötleteket kívánunk adni, de természetesen minden szervező 

kialakíthatja saját egyedi ötletei alapján is a helyi Kultúrházak éjjel- nappal 

programját. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a látogatók lehetőleg ne csak szemlélődő, hanem aktív 

résztvevői lehessenek a rendezvényeknek. 

 Egymással együttműködve a közeli települések egyes programelemeket egymás között 

vándoroltathatnak, vagy közösen valósíthatnak meg. 

 Kérjük, hogy amennyiben erre módjuk van, éjszakai rendezvényt is szervezzenek  

 Találjon ki minél ötletesebb címet rendezvényének, ne az akció szlogenje jelenjen meg 

rendezvénynévként. Néhány tavalyi ötletes név: Kultúrfitnesz, Farsangi zsibongó, 

Szupernagyi, Éjszaka a kastélyban, Táncrahívó, Hosszú téli estéken, Éjszakai bevetés, 

Kultúr-Zsúr 

 Az országos reklámkampány nem helyettesíti, csak erősíti a helyi reklám 

tevékenységet kérjük a helyben szokásos módon népszerűsítse rendezvényét! 

 

Javasolt programelemek: 

 

 Alkotó, előadó és egyéb közösségek és civil szervezetek nyílt - beavató - foglalkozásai 

a közönség bevonásával 

 Interaktív bemutató óra a gyerekek számára tartott rendszeres foglalkozások 

megismertetése céljából, melyen a foglalkozásokra járó gyerekek szülei, testvérei, 

barátai maguk is belekóstolhatnak az adott tevékenységbe 

 Alkotó, előadó és egyéb közösségek bemutatkozása műsorral, csoportos kiállítással, 

divatbemutatóval…  

 Művészeti együttesek előadás folyamai, a közönség bevonásával 

 Közönség bevonásával zajló előadó művészeti esemény 

 Közös alkotás, vagy műsor elkészítése a közönség bevonásával 

 Flashmob, előzetesen elsajátítható produkció közös bemutatása 

 Képzési lehetőségek bemutatása, nyílt tanfolyami foglalkozások 

 Kiállítások helyi alkotók, gyűjtők anyagából, vagy egyéb tárlatok 

 Játszóház nem csak a farsanghoz kötődve, például öko játszóház  

 Táncház, egyéb táncos esemény, mulatság lehetőleg több környékbeli közösség és 

érdeklődő bevonásával 

 Generációk találkoztatása, nagyik és unokák közös programjai például mese, 

kézműveskedés, főzés, tánc, színjátszás 



 Családi nap, amelyben minden korosztály talál neki szánt eseményt, és amely 

összehozza a családokat, például ügyességi játékok és versenyek szervezése 

 Hozz egy tárgyat! – mondd el milyen valós vagy kitalált történet kötődik hozzá 

 Menekülő játék a művelődési ház termeiben ügyességi és szellemi feladatokkal 

 Kulturális séta a településen, szervezett vándorlás a helyszínek között 

 Helyi farsanghoz kötődő hagyomány közös megélése, farsangi felvonulás, bál. 

 Sportjátékok ping-pong, sakk, csocsó  

 Koncert, hangszerbemutató, amely lehetőséget ad helyi amatőrök bemutatkozására is. 

 Filmvetítés, amely lehet játékfilm vagy helyi amatőr filmes produkciók bemutatkozása 

 Film készítés a közönség bevonásával a helyi rendezvény eseményeiről 

 Ismeretterjesztő előadások, úti beszámolók interaktív módon 

 Kézműves bemutató, egyéni alkotásokból az alkotók bemutatkozási lehetőségével 

 Robot, knex, lego és egyéb technikai kiállítás, lehetőleg a közönség is készíthessen 

tárgyakat 

 A művelődési ház egyébként nem látható tevékenységének bemutatása, technika, 

szervezeti háttér 

 Gasztronómiai programok, nem csak a farsang jegyében  

 Multikulturális események szervezése  

 Közösségfejlesztési, felzárkózási, tehetséggondozási és egyéb programokat bemutató 

fotókiállítás, rövidfilm bemutató, kreatív termékek kiállítása, vására 

 Közösségi beszélgetés. Mit tehet a szervező művelődési ház, közösségi színtér, 

szervezet, illetve a település vezetése, egésze a sokszínűség megjelenítéséért?  

 Szeretem ahol élek! Pályázat és bemutató a lakókörnyezetről készült alkotásokból: 

fotó, film, vers, próza, képzőművészet 


