
 

 

 

 

Journey to the Beginnings – MEGHÍVÓ SZAKMAI MŰHELYBEMUTATÓRA 

Kedves Jerem Erzsébet,  

Szeretettel meghívjuk a Journey to the Beginnings című projekt első nyilvános 

rendezvényére, mely 2018. október 25-én ill. 26-án Százhalombattán lesz a “Matrica” 

Múzeumban és Régészeti Parkban. 

A Journey to the Beginnings az Európai Unió Kreatív Európa programja által támogatott 

együttműködés, melynek keretében kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek, művészek és 

technológiafejlesztők dolgozzák fel a Duna-menti őskori civilizációk örökségét. A másfél éves 

együttműködés eredményeként Duna-menti régészeti parkokra és múzeumokra szabott színházi 

kalandjáték, valamint ezt továbbgondoló digitális applikáció jön létre. A játékot a Pro Progressione 

nevű kulturális szervezet által felkért művészek és technológiafejlesztők alakítják ki, a KÖME pedig 

szakmai partnerként kíséri és véleményezi a projektet, leendő felhasználók, érdeklődők és különféle 

szakemberek bevonásával. 

A projekt első állomásaként 2018. október 25-én és 26-án játékteszteléssel egybekötött szakmai 

napokat szervezünk.  

2018. október 25-én sajtótájékoztatón mutatjuk be a projekt örökségi helyszíneiként szolgáló 

múzeumokat, majd a százhalombattai Régészeti Parkba készülő színházi kalandjáték analóg 

verzióját mutatjuk be. 

2018. október 26-án a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében nyílt szakmai napot tartunk, 

amelyen múzeumpedagógusok, örökségi szakemberek és játékfejlesztők részvételével mutatjuk be és 

vitatjuk meg a színházi kalandjátékot. 

Szeretettel meghívjuk ezekre a programokra. 

A két nap részletes programja: 

Október 25. 

12.00 – 13.30: Sajtótájékoztató és múzeumok prezentációja a Matrica Múzeumban 

13.30 – 14.00: Utazás kis csoportokban a Régészeti Parkba 

14.00 – 17.00: Színházi Kalandjáték kis csoportokban a Régészeti Parkban 

Október 26. 

10:00 – 11:30: Témafelvetés, közös szempontrendszer felállítása a Matrica Múzeumban 

11:30 – 13: 45: A színházi játék demó-verziójának tesztelése a Régészeti Parkban & ebéd  

14:00 – 16:00: Artur Šilić / Novena d.o.o., Bakk Ágnes-Karolina / Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem prezentációi, a játék elemzése és közös tanácsok megfogalmazása a játékfejlesztőknek 

 



 

Mindkét nap étkeztetést és igény esetén térítésmentes buszos utaztatást is biztosítunk Budapest-

Százhalombatta viszonylatában. Amennyiben az utaztatásra igényt tartana, kérjük, jelezze nekünk. 

A rendezvényeken fotó, hang- és videófelvétel készül, amelyet a projekt későbbi munkafolyamataihoz 

és kommunikációjához használunk fel. 

*** 

A projekt partnerei: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier (Románia), Muzej vučedolske culture 

(Horvátország), Lepenski Vir (Szerbia), Matrica Múzeum és Régészeti Park (Magyarország), 

University of Southampton (Egyesült Királyság), Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete 

(Magyarország), Pro Progressione (Magyarország), NOVENA d.o.o. (Horvátország) 

A program az Európai Unió Kreatív Európa Programjának társfinanszírozásával valósul meg. 

#journeytothebeginnings 

Matrica Múzeum: 2440 Százhalombatta, Gesztenyés u. 1-3. 

Régészeti Park: 2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó u. 2. 

Kérjük, október 19-ig jelezze nekünk, ha valamelyik eseményen részt tud venni, illetve ha igényt 

tartana utaztatásra. 

 

Várunk szeretettel, 

 

 

Bőczén Árpád         

elnök 

KÖME – Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete 

www.heritagemanager.hu 
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