
 

Mottó: „Ne féljetek!" 
Jer 42,11 

 

MEGHÍVÁS AZ 
ARS SACRA FESZTIVÁL 

rendezvényhez való csatlakozásra 
 

XI. ARS SACRA FESZTIVÁL – 2017. SZEPTEMBER 16-24. 
NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA – 2017. SZEPTEMBER 16. 

 

Ajánlott téma a 2017. évre meghirdetett Szent László-év 
 

PÉLDÁK A PROGRAMOKRA: 

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 
 

HELYTÖRTÉNÉSZEK, MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZEK, ÉPÍTÉSZEK – szakrális épületek bemutatásával, 
szakrális útvonalak, séták szervezésével 

 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK – kiállítással, nyitott műteremmel 
 

ZENÉSZEK – koncerttel 
 

AZ ARS SACRA FESZTIVÁLRÓL 

Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse, 
melyet az Ars Sacra Alapítvány szervez. A Fesztivál minden év szeptember harmadik hétvégéjén kezdődik, 

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. A Fesztiválra olyan új, vagy már meglévő 
programmal lehet jelentkezni, amely a fesztivál idején (akár egy rövid ideig is) ingyenesen látogatható. 

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 Fesztivál egyházi fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 

A Fesztivál világi fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége 
 

A jelentkezés módja: regisztráljon a www.ars-sacra.hu oldalon és töltse fel a programot. 

Amennyiben segítségre van szüksége, keressen bennünket! 

Jelentkezés – online program feltöltése: 2017. július 31-ig 
(A határidőn túl feltöltött programok már nem kerülnek be a programfüzetbe!) 

 

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 

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

