HóLD FÉNY FESZT 2015. Június 19-20-21.

Eredményesség

2013-ban indult útjára a Szent Iván Napi Mulatságok című
rendezvénysorozat Hódmezővásárhelyen, mely az év legrövidebb
éjszakájára köré szerveződött. A háromnapos programsorozatnak négy
kulturális célkitűzése volt: 1.) a zenei kultúra, 2.) a múzeumok, 3.) a
gasztrokultúra népszerűsítése, 4.) a népi hagyományok felelevenítése. A
2014. évhez hasonlóan fiatalos, "pörgős" programokkal vártuk az
érdeklődőket és elsősorban a fiatal 14-35 éves korosztályt próbáltuk
megszólítani. A rendezvény nagy sikert aratott, hiszen a Múzeumok
Éjszakáján csak a muzeális kiállítóhelyeken közel háromezren fordultak
meg. A gasztronómiai standok a minőségi, kézműves sörök fogyasztására
hívták fel a figyelmet. A Szent Iván-napi hagyományokat pedig autentikus
módon a tűz köré szerveztük. A programok összeállításánál figyeltünk arra,
hogy valamennyi korosztály találjon könnyed, de tartalmas "nyár esti"
kikapcsolódási lehetőséget.A programok sikerét külső körülmények nem
befolyásolták, így mindhárom napon zavartalanul,menetrend szerint
zajlottak a programok.
A fesztiválra ellátogatók többsége a tavalyi év népszerű programjait
követően már nagyon lelkesen várta az idei rendezvénysorozatot, a
résztvevők közel negyede más városból - döntő többségük a környező
településekről - érkezett, és a látogatói és média visszajelzések alapján idén
is olyan nagy sikerű volt rendezvényünk, hogy jövőre ismét"meg kell
rendeznünk" a Hó(l)d Fény Fesztivált!

Szakmai hatás

Helyszínek

A fesztivál (sikere) tovább erősítette az intézmény szabadtéri
rendezvényeinek portfólióját. A három nap alatt "megmozdult" a város
apraja-nagyja, és az elmúlt év sikerének köszönhetően sokan már várták a
Hó(l)d Fény Fesztivált. A rendezvény bizonyságul szolgált, hogy
a nyáron (is) igény egy ilyen színvonalas, sokszínű szabadtéri
programsorozatra. A fesztivál hatása túlmutat a közművelődési,
közgyűjteményi kereteken, ugyanis gasztronómiai- és kulturális turisztikai
jelentőséggel is bír.
Dr. Rapcsák András út, sétáló utca (szabadtér); Bessenyei Ferenc
Művelődési Központ
Múzeumok Éjszakája (része volt a programoknak): Tornyai János
Múzeum, Alföldi Galéria, Emlékpont,

2015. június 19-20-21.
6000 fő
Múzeumok éjszakája: 3000 fő
Közreműködők 300 fő
Múzeumok éjszakája: 60 fő
Kommunikációs 3000 szórólap; 9x13 cm hirdetés a helyi ingyenes hirdető újságban két
eszközök
alkalommal, egész oldalas hirdetés a rendezvény előtti héten a helyi
Szuperinfóban; 100 db A/2-es plakát a városi hirdető hengereken, facebook
hirdetés (elérése kb. 21.000 fő); beharangozó cikkek és videó a helyi és
Ideje
Látogatók

regionális jelentőségű nyomtatott és elektronikus médiumokban
(www.promenad.hu;
www.vasarhely24.hu;
www.vasarhelyihirek.hu,
www.delmagyar.hu; Szuperinfó;Szuperpressz) 30 mp-es rádió szpot egy
héten keresztül naponta 6 alkalommal a Rádió 7-ben, 60 perces
magazinműsor a Rádió 7-ben Napraforgó címmel.
Esemény linkje

http://bfmk.hu/hold-feny-feszt-2

https://www.facebook.com/events/1631460367068678/

Megjelent cikkek linkjei:
Promenad:
http://promenad.hu/cikk/ho-l-dfenyfesztival-a-napraforgoban-kedden-154942
http://promenad.hu/cikk/megvan-a-hetvegi-program-ho-l-dfeny-fesztivalhodmezovasarhelyen-155048
http://promenad.hu/cikk/haromnapos-kulturalis-kavalkad-vasarhelyen-ho-l-dfenyfesztival-esmuzeumok-ejszakaja-155095
http://promenad.hu/cikk/latvanyos-es-hallvanyos-maskara-nappal-inditott-a-ho-ldfenyfesztival-155169
http://promenad.hu/cikk/a-honeybeast-es-a-heaven-street-seven-koncertjeivel-folytatodott-aho-l-dfenyfesztival-galeria-155197
http://promenad.hu/cikk/retro-es-rejto-a-ho-l-dfenyfesztival-harmadik-napjan-galeriaval155202

Vásárhely24:
http://vasarhely24.hu/cikk/vasarhely/3727/hs7_honeybeast_es_bohemian_betyars_koncert_va
sarhelyen
http://vasarhely24.hu/cikk/vasarhely/4074/porgos_koncertekkel_startolt_az_idei_holdfeny_fe
sztival
http://vasarhely24.hu/cikk/programok/4076/rajzfilmhos-anatomia_a_tornyaiban_loveszarokmenu_az_emlekpontban
http://vasarhely24.hu/cikk/vasarhely/4100/retro_rock_and_roll_rejto
Délmagyarország:
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/holdfenyfesztival_es_muzeumok_ejszaka
ja/2434524/
Szuperinfo:
http://www.szuperinfo.hu/ismet-holdfenyfesztival-es-muzeumok-ejszakajahodmezovasarhelyen/2857123

Vásárhelyi Televízió
http://vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=6736

