Mottó: „Tekints az égre, és lásd meg!”
Jób 35,5

MEGHÍVÁS AZ
ARS SACRA FESZTIVÁL
rendezvényhez való csatlakozásra
XII. ARS SACRA FESZTIVÁL – 2018. SZEPTEMBER 15-23.
NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA – 2018. SZEPTEMBER 15.
AZ ARS SACRA FESZTIVÁL
az Ars Sacra Alapítvány által szervezett, minden év szeptember harmadik hétvégéjétől 9 napon át tartó
ingyenes rendezvénysorozat, a Kulturális Örökség Napjaival együttműködve. Célja a különböző művészeti
ágakon belül felszínre hozni és népszerűsíteni a szakralitást, felmutatni a zsidó-keresztény kultúrában rejlő
remény jeleit, rávilágítani a Szépre, Jóra, Igazra, a művészet minden ágának bevonásával.
Az Ars Sacra Fesztiválhoz az ország legnagyobb múzeumai, kiállítóhelyei, galériái, színházai, templomai,
kulturális központjai, egyházművészeti gyűjteményei csatlakoztak. Az Ars Sacra Fesztivál a nemzetközi
zsűritől EFFElabel 2017/18 minősítést kapott, és logója egész Európában védett.
Várjuk minden olyan művész, együttes, intézmény, szervezet vagy magánszemély jelentkezését,
aki/amely a Jóság, Szépség és Igazság felmutatásával törekszik láthatóvá tenni a láthatatlant,
és felragyogtatni az Isten által teremtett világ csodálatos voltát!
A CSATLAKOZÁS MÓDJA:
Fesztiválra olyan új, vagy már meglévő programmal lehet jelentkezni, amely a fesztivál idején
(akár egy rövid ideig is) ingyenesen látogatható.

Regisztráljon a www.ars-sacra.hu oldalon és töltse fel a programot

2018. július 15-ig
(A határidőn túl feltöltött programok, technikai okok miatt már nem kerülhetnek be
a nyomtatott programfüzetbe, csak a honlapon hirdetjük meg!)
Amennyiben segítségre van szüksége, keressen bennünket a lenti elérhetőségeken!
MÚZEUMOK, KIÁLLÍTÓHELYEK, GALÉRIÁK, MŰTERMEK – szakrális kiállítással,
tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal
KULTURÁLIS KÖZPONTOK, MŰVELŐDÉSI HÁZAK – színházak, képző- és iparművészek,
előadóművészek, mozgásművészek programjainak bemutatásával
SZÍNHÁZAK – szakrális témájú színdarabbal, irodalmi esttel
TEMPLOMOK – templom bemutatásával, kiállítások, előadások, koncertek befogadásával
ISKOLÁK – irodalmi, színi előadásokkal, versmondó estekkel, kiállítással, zenei programokkal
HELYTÖRTÉNÉSZEK, MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZEK, ÉPÍTÉSZEK – szakrális épületek bemutatásával,
szakrális útvonalak, séták szervezésével
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK – kiállítással, nyitott műteremmel
ZENÉSZEK – koncerttel
ARS SACRA ALAPÍTVÁNY
Telefon: +36 1 214 0858; E-mail: ars-sacra@ars-sacra.hu
Levelezési cím: 1014 Budapest, Tárnok utca 5.

www.ars-sacra.hu

