
Kedves Tagtársak! 

Sajnos a kedvezőtlen járványhelyzet miatt továbbra is online 

programokat ajánlunk április hónapra 

Az alábbi ajánlatokat gyűjtöttük ki: 

Vegyél részt online tárlatvezetéseken! 

 

A nagyobb múzeumok is kénytelenek voltak átállni az online programokra, 
mostanra pedig a legtöbbjük hetente több alkalommal is szervez 
tárlatvezetéseket a Zoomon vagy más platformon keresztül. A legtöbb 
tárlatvezetés az állandó tárlatok egy-egy tematikus részére koncentrál, de 
a koronavírus előtt nyílt időszaki kiállításokat is „bejárhatjuk” alkalmanként 
ily módon.  
Budapesten például a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti 
Múzeum, a Ludwig Múzeum, a Vasarely Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Múzeum is tart online tárlatvezetéseket 
Online tárlatvezetés címen találhatók a programok. 

Zeneakadémia: 

 Az Online Koncertterem programjai a járvány enyhüléséig ingyenesen 

tekinthetők meg meghatározott felületeinken: honlapunkon, 

valamint Facebook-oldalunkon és Youtube-csatornánkon, de nem 

minden esetben mindenhol. Kérjük, kísérje figyelemmel az itt található 

információkat, hogy mindig megtalálja műsorra tűzött koncertünket. 

Müpa Home 

Hisszük, hogy a Müpa-élmény nem ismer korlátokat. Szeretnénk, ha a mi 
fantasztikus közönségünk ebben a rendkívüli helyzetben is találkozhatna 
a világ legkiválóbb művészeivel és legizgalmasabb alkotóival estéről 
estére – ezúttal a saját otthonában. Éppen ezért az elkövetkezendő 
hetekben a jól ismert időpontokban – műfajtól függően 19:00-kor, 19:30-
kor vagy 20:00-kor – megnyitjuk a Müpa virtuális hangversenytermét, és 
számos, a házban élőben (de közönség nélkül) zajló előadást közvetítünk 
honlapunkon és YouTube-csatornánkon, emellett az elmúlt évek egy-egy 
felejthetetlen produkcióját is felidézzük.  

Bízunk benne, hogy ezzel is kellemesebbé varázsoljuk és felemelő 
pillanatokkal gazdagítjuk otthon töltött estéiket. 

Az áprilisi részletes műsor is az oldalon található. 

    

https://mng.hu/programok/
https://www.szepmuveszeti.hu/programok/
https://www.szepmuveszeti.hu/programok/
https://www.ludwigmuseum.hu/helyszin/online
https://vasarely.hu/vasarely_muzeumotthon/online-tarlatvezetes-123181
https://mnm.hu/hu/programok
https://mnm.hu/hu/programok
https://www.facebook.com/pg/zeneakademiaofficial/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UC7WSqFWbljMnGZkXjSgBcag
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=mupabudapest


VIRTUÁLIS – Országház látogatás 

 
Köszöntjük Önt díjmentes, virtuális sétánk regisztrációs felületén! 
A járványügyi helyzet miatt meghozott kormányzati intézkedésekhez 
igazodva az Országház-látogatás szünetel, a Látogatóközpont is zárva 
tart. 
Ebben a rendkívüli helyzetben egy 45 perces online séta keretében 
szeretnénk az érdeklődők számára betekintést biztosítani az Országház 
nevezetes termeibe. 
Idegenvezetőnk nem az épületből, hanem egy online felület segítségével, 
élőszavas vezetéssel kalauzolja el a látogatókat a díszlépcsőházba, a 
kupolacsarnokba, valamint a képviselőházi társalgóba és ülésterembe. 
Lehetőség nyílik közelebbről is megtekinteni a szobrokat, festményeket, 
díszítéseket, illetve a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Emellett 
számos fotó és érdekes történet idézi fel a magyar törvényhozás 
otthonához kötődő eseményeket. 
A vezetés a Zoom felületén történik. A regisztrációt követően a 
csatlakozáshoz szükséges linket és a további információkat a látogatást 
megelőző munkanap 15 óráig e-mailben küldjük meg. 
Kérjük, válasszon időpontot a bal oldali navigációs menü segítségével. 
A vezetéssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal 

az idegenforgalom@parlament.hu e-mail-címen vagy a +36-1-441-4415  

és a +36-1-441-4904 telefonszámon. 

  
 Április 1. - 14:30         Az időpontra kattintva lehet regisztrálni! 
 Április 6. - 13:00 
 Április 6. - 14:30 
 Április 7. - 10:00 
 Április 7. - 11:30 
 Április 8. - 13:00 
 Április 8. - 14:30 
 Április 10. - 13:30 
 Április 10. - 15:00 

 
 
Online Budapesti Tavaszi Fesztivál 

Ingyenes online programokkal rendezi meg a 41. Budapesti Tavaszi 

Fesztivált /BTF/ 2021.április 9 és 18 között a Fővárosi Önkormányzat és 

a Budapest Brand Zrt. 

A BTF részletes programját a kezdés előtti hetekben teszik közzé. 

 

 

tel:+3614414415
tel:+3614414904
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/aprilis-1-1430
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/aprilis-6.-13-00
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/aprilis-6.-14-30
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/aprilis-7.-10-00
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/aprilis-7.-11-30
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/aprilis-8.-13-00
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/aprilis-8.-14-30
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/aprilis-10.-13-30
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/aprilis-10.-15-00
http://www.helloungarn.de/operett_online-marica_grofno/E1012369/


Séták a fotelból 

Deák Gábor helytörténeti sorozata a Youtube csatornán. 

Séták a fotelből 

Nemzeti Hauszmann Program 

Új korszak a Várnegyed újjászületésében. A részletek megtekinthetők a 

Youtube csatornán, Facebook-on. 

Nemzeti Hauszmann program 

Érdekes olvasmányok, programok:   

pestbuda.hu és a welovebudapest.hu  oldalakon    

Budafoki Pincejárat online 2021.  

Pincejárat programok 

Április 3. 16:00 

ONLINE Pincejárat-pincekvíz-tehetségkutató eredményhirdetés-virtuális 
helytörténeti séta-borkóstoló 

Április 3. 16:00  

Online zenei tehetségkutató eredményhirdetés és borkóstoló 
 
Április 3. 19:00 

A Borkő és Zilahi utca pincéinek kialakulása és története - Virtuális 
helytörténeti séta 

Az eseményeket a Budapest Bornegyede-Budafoki Pincejárat Facebook 
oldalán követhetik nyomon. 
Reméljük, hogy idén is velünk tartanak és belekóstolnak pezsgő 
borkalandjainkba Budapest Bornegyedében, Budafokon! 
 

Remélem, találtok jó programokat! 

Továbbra is vigyázzatok magatokra! 

Üdvözlettel: Makszin Márta 

https://www.google.com/search?q=s%C3%A9t%C3%A1k+a+fotelb%C5%91l&oq=S%C3%A9t%C3%A1k+a+&aqs=chrome.0.0j46j69i57j0i22i30l4j69i60.5113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/nemzetihauszmannprogram
http://bornegyed.hu/pincejarat/programok?fbclid=IwAR1W3E98qR9B2KoT27JfVfpzu2UqC21-U3090k0G1MTHyK1BpvZu_UkKEvo

