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MEGHÍVÁS AZ 

ARS SACRA FESZTIVÁL 

RENDEZVÉNYHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSRA 

 

Immár 9. alkalommal kerül sor a programsorozatra, 

melynek időpontja minden év szeptemberének harmadik hete. 

 

Ars Sacra Fesztivál – 2015. SZEPTEMBER 19-27. 

Nyitott templomok napja – 2015. SZEPTEMBER 19. 

Jelentkezés: 2015. július 30-ig. 

 

A csatlakozás lehetőségei: 

 múzeumok, kiállítóhelyek, galériák, műtermek – szakrális kiállítással, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal 

 zenészek – koncerttel 

 templomok – templom bemutatásával, kiállítások, előadások befogadásával 

 színházak – szakrális témájú színdarabbal, irodalmi esttel 

 képző- és iparművészek – kiállítással, nyitott műteremmel 

 helytörténészek – szakrális útvonalak, séták szervezésével 

 művelődési házak – színházak, képző- és előadóművészek, mozgásművészek programjainak bemutatásával 

 

 

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ 

Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse, melyhez Budapest 

egyházművészete révén a Kulturális Örökség Napjaival összefogva is kapcsolódott. Célja a remény jeleinek felmutatása 

a kultúrában. A művészet minden ágának bevonásával világít rá a Szépre, Jóra, Igazra. 

Az Ars Sacra Fesztiválhoz az ország legnagyobb múzeumai, kiállítóhelyei, galériái, műtermei, színházai, templomai és 

művelődési házai csatlakoztak.  

Magyarország legnagyobb egyházművészeti gyűjteményei is csodálatos programokkal gazdagították az eseményt.  

Az Ars Sacra Fesztiválra olyan új, vagy már meglévő programmal is lehet jelentkezni, amely a rendezvény idején (akár 

egy rövid ideig is) ingyenesen látogatható, hallgatható. Várjuk minden olyan művész, együttes, intézmény, szervezet 

vagy magánszemély jelentkezését, aki/amely a Szépség és Igazság felmutatásával igyekszik láthatóvá tenni a 

láthatatlant, és felragyogtatni az Isten által teremtett világ csodálatos voltát. 

 

A Fesztiválra való jelentkezés határideje: 2015. július 30. 

Az online jelentkezéshez regisztráljon a www.ars-sacra.hu oldalon és töltse fel a programot. 

Amennyiben az online jelentkezést nincs módjában alkalmazni, töltsön ki programonként egy,  

a mellékletben megtalálható Jelentkezési lapot és küldje el az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

 

ARS SACRA ALAPÍTVÁNY 

Tel.: (1) 214 0858; e-mail: ars-sacra@ars-sacra.hu 

Levelezési cím: 1014 Budapest, Tárnok utca 5. 
 

www.ars-sacra.hu.  

http://www.ars-sacra.hu/


JELENTKEZÉSI LAP 
 
 

Az Ars Sacra Fesztivál vagy a Nyitott templomok napja  
INGYENES rendezvényeire 

 
Ars Sacra Fesztivál – 2015. SZEPTEMBER 19-27. 

Nyitott templomok napja – 2015. SZEPTEMBER 19. 

 
 

BENEVEZETT RENDEZVÉNY (KONCERT, KIÁLLÍTÁS, SZÍNHÁZI, IRODALMI EST, ELŐADÁS, TÁNC) ADATAI:  

név/cím:  

kategória:   Ars Sacra Fesztivál   Nyitott templomok napja 

műfaj: 

helyszín neve: 

helyszín címe:  

rövid leírása: 

 

időpont/nyitva tartás:  

résztvevő művészek: 

 

A SZERVEZŐ SZEMÉLY/SZERVEZET ADATAI:  

név: 

cím: 

e-mail: 

telefon: 

 

 

Megjegyzés: 
A jelentkezés alapján a bekapcsolódni szándékozó látogatóit ingyenesen fogadja, és hozzájárul ahhoz, 
hogy a résztvevő helyszín előzetes tájékoztató listán, szakmai folyóiratokban, országos napilapokban, 
valamint az országos programfüzetben és az interneten meghirdetésre kerüljön. 
 

 
Örömmel várjuk részvételüket! 

 

 

Kolek Ildikó   Dragonits Márta   Toroczkay Ilona 

az Ars Sacra Alapítvány kuratóriuma 


