Rendhagyó Nyári Szabadegyetem Fraknó várában
Még le sem zárult a Kaposvári Szabadegyetem első szemesztere, máris a nyári
különkiadásra invitáljuk az érdeklődő közönséget! Mivel a nyár a kikapcsolódás és
a kirándulások ideje is, a kihelyezett Szabadegyetem helyszíne ezúttal a
burgenlandi Fraknó vára, az Esterházy hercegek „trezorja”. Felkért előadónk
(egyben idegenvezetőnk) Prof. Dr. Lőrincz Zoltán művészettörténész, a
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Művészettörténet Tanszékének egyetemi tanára
lesz.
Fraknó vára a 17. század óta az Esterházy-család tulajdona, a mai napig jelentős
műgyűjteményt őriz. Lőrincz Zoltán évek óta dolgozik az Esterházy-hagyaték
feltárásán a helyszínen, erre a munkára idén a kaposvári birtokosként is ismert
Esterházy Pál halálának 300. évfordulója kapcsán kapott újra megbízást.
Esterházy Pál költő és zeneszerző (a zenetörténeti jelentőségű Harmonia caelestis
megalkotója), neves műpártoló és műgyűjtő is volt egyben. Életművéről és az
Esterházy-család hagyatékáról nemrégiben egy kaposvári konferencián hallhattuk
Lőrincz Zoltán professzor úr előadását, mindezt most „élőben” is élvezhetjük
Fraknó kincstárában és ősgalériájában.
A Nyári Szabadegyetemre buszos kirándulást szervezünk, az utazás feltételeiről,
részleteiről alább olvashatnak:

A kirándulás programja:
Indulás: Kaposvárról (OBI-parkolóból) 6:00 órakor.
Ausztriában először Fraknó várát tekintjük meg dr. Lőrincz Zoltán vezetésével,
majd Kismartonban fakultatív módon az Esterházy-kastélyt.
Hazaérkezés: a késő esti órákban.
Felszállási lehetőség az alábbi útvonalon, az előzetes kérések szerint lehetséges:
Kaposvár–Böhönye–Marcali–Keszthely–Sopron–Fraknó (Forchtenstein)–Kismarton
(Eisenstadt)

Az utazás költsége: 4000 Ft/fő + belépő(k).
Fraknó:
A két kiállításra szóló kombinált jegy ára
–
felnőttek számára: 13 Euro,
–
diákok számára (6-tól 16 éves korig): 6,50 Euro,
–
6 éves kor alatt ingyenes.
*
–
Kiállításonként családi jegy is váltható.
Megtekintésre kerülő kiállítások: Várlátogatás, Esterházy-kincstár.
Kismarton:
A két kiállításra szóló kombinált jegy ára:
–
felnőttek számára 13 Euro,
–
diákok számára (6-tól 16 éves korig): 6,50 Euro,
–
6 éves kor alatt ingyenes.
Javasolt kiállítások: A Hercegnői lakosztályok (7 Euro) és a Haydn explozív (7 Euro).
Aki a Kismartoni Kastélyt is szeretné megnézni, ott a fraknói belépőjegy
felmutatásával 10% kedvezményt kaphat.
Jelentkezési határidő: 2013. június 22.
Fizetési határidő: 2013. július 10.
Jelentkezés: buzasi.eva@ke.hu és pinterne.krisztina@ke.hu

*

Családi jegy 1 kiállítás látogatása esetén: 19 Euro, 2 felnőtt és max. 2 iskolás korú gyermekre szól. A családok a csoporttal tartanak. A kombinált vezetésre

nincsen családi jegy, itt a 13 Euro ill. 6,50 Euro érvényes.

