Decemberi családi (és más) programok a múzeumban
2019. december 02. hétfő, 18:20

Op-art karácsonyi kézműves foglalkozás, tárlatvezetések, előadások egyaránt szerepelnek a
Janus Pannonius Múzeum decemberi programkínálatában.
December 4-én a Borbála nap alkalmából a Mecseki Bányászati Kiállításban (Pécs, Káptalan u.
3.) 10:00 órakor múzeumpedagógiai foglalkozás, délután két előadás várja az érdeklődőket.
Valamennyi program ingyenes.
A Kincsek a föld mélyében című, 2-6. osztályosok számára szóló foglalkozás során a
gyermekek játékos és interaktív módon ismerkedhetnek meg a bányászat történetével, a
Mecsek kőzeteivel, a bányászat révén feltárt ősmaradványokkal, a bányász szakzsargonnal. A
foglalkozásra Varga Ágnes múzeumpedagógusnál lehet jelentkezni a
termtudmuzeumpecs@gmail.com e-mail címen.
16:30-tól dr. Barabás András a nagy múltú mecseki kőszén- és uránbányászat (lehetséges)
jövőjéről, 17:00 órától
dr. Konrád Gyula a legfontosabb baranyai
bányászati nyersanyagokról és keletkezési körülményeikről tart előadást.
December 6-án (10:00 és 16.00 óra között) karácsonyfadísz készítő workshopot rendeznek a
JPM Vasarely Múzeumban (Pécs, Káptalan u. 3.). Ugyanitt december 7-én 10:00–10:30-ig
interaktív tárlatvezetés, majd 10:30–13:00 között ismét op-art karácsonyi kézműves foglalkozás
lesz. A programokra előzetes bejelentkezés szükséges (Majdán Mira, majdan@jpm.hu).
A programok sorából nem marad ki a régészet sem. December 13-án 10:00–13:00 között Az
első falvak – az újkőkor letűnt világa című kiállításban (Csontváry Múzeum) múzeumpedagógiai
foglalkozás, december 14-én 10:00 órától pedig tárlatvezetés várja a vendégeket. (A
tárlatvezetésnek a jegyáron felül nincs díja, a foglalkozás a csoportos kedvezményes jegyáron
felül 400 Ft/fő.) A múzeumpedagógiai foglalkozásra Majdán Miránál (majdan@jpm.hu) lehet
bejelentkezni.
December 4., 10:00 Múzeumpedagógiai foglalkozás (Mecseki Bányászati Kiállítás)
December 4., 16:30–17:00 Dr. Barabás András: Van-e jövője a nagy múltú mecseki kőszénés uránbányászatnak? (Mecseki Bányászati Kiállítás)
17:00–17:30
Dr. Konrád Gyula
: A legfontosabb baranyai bányászati nyersanyagok és keletkezési körülményeik (Mecseki
Bányászati Kiállítás)
December 6., 10:00–16.00 Karácsonyfadísz készítő workshop (JPM Vasarely Múzeum)
December 7., 10:00–10:30 Interaktív tárlatvezetés; 10:30–13:00 op-art karácsonyi kézműves
foglalkozás (JPM Vasarely Múzeum)
December 13., 10:00–13:00 Múzeumpedagógiai foglalkozás Az első falvak – az újkőkor letűnt
világa című kiállításban (Csontváry Múzeum),
December 14., 10:00 tárlatvezetés Az első falvak – az újkőkor letűnt világa című kiállításban
(Csontváry Múzeum)
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