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Önkéntes program a fertődi Esterházy-kastélyban

Az Esterházy-kastély önkénteseket keres a 2015. évre, majd az azt követő időszakra.
Nagy szeretettel várjuk azokat a lelkes jelentkezőket, akik rendszeresen segítenék munkánkat
az ország legnagyobb és legfényűzőbb barokk-rokokó kastélyában.
Kiállításainkat

és

az

Eszterházi

Vigasságok

2015-ben

Húsvétkor

induló

koncertsorozatát egyre többen látogatják. Számunkra is egyértelművé vált az elmúlt év
tapasztalatai alapján, hogy nélkülözhetetlen azoknak a helyi és környékbeli civileknek a
segítsége, akik helyismeretükkel, lelkesedésükkel és nem utolsó sorban akár speciális szakmai
tudásukkal hozzájárulhatnak az általunk kínált programok sikeres lebonyolításához. Valamint
éreznek kedvet ahhoz, hogy segítsenek koordinálni az egyes programjainkat.
Hasonló lehetőség adott a világhírű és nemzetközi múzeumoknál, mint a Museum of
London vagy a Metropolitan Museum of Art (New York) esetében is. Ha nem akarunk ilyen
messze menni, akkor a Schloss Schönbrunn (Wien) és a magyar múzeumok (pl. Ludwig
Múzeum, Szépművészeti Múzeum) nyomában az Esterházy-kastély is segítőket keres, akik
információs és koordinátori feladatok ellátására képesek önállóan vagy némi útmutatás
mellett (az sem hátrány, ha idegen nyelven tudnak kommunikálni). Úgy gondoljuk, hogy a
világban mindenütt sikeres önkéntességi programot mi is felkínáljuk annak a jegyében, hogy
ezt a csodálatos kulturális örökséget ne csak az itt dolgozók érezzék magukénak. Ezúton is
köszönjük a tavalyi évben kapott önzetlen segítségeket, amelyeket akkor még nem formáltunk
önkéntességi programba.
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Felhívás
„Ha szeretne Ön is részese lenni ennek a barokk-rokokó pompának,
és valami maradandót és felejthetetlent alkotni,
akkor jelentkezzen Ön is, és részese lehet a csodának!”

Várunk minden helyi és környékbeli 16 év feletti bármely korosztály tagját, akik
magukénak érzik és szeretik az Esterházy-kastélyt és/vagy szeretnének a kulisszák mögé is
bepillantani. Ha felkeltettük érdeklődését, hogy Magyarország legszebb barokk-rokokó
kastély-együttesénél önkénteskedjen és szívesen töltene el minimum havi 8-16 órát
önkéntesként, akkor várjuk jelentkezését a következő területek valamelyikére:
•

koncerteken segítő,

•

rendezvényeken segítő,

•

tárlatvezetés (speciális feltételekkel).

Mikor segíthet (néhány példa a teljesség igénye nélkül)?
•

az Eszterházi Vigasságok koncertsorozata alatt,

•

múzeumpedagógiai eseményeken,

•

Múzeumok Éjszakáján és/vagy egyéb speciális eseményeken
(pl. oldtimer autók találkozója, kerékpáros események),

•

tárlatvezetésben (speciális feltételekkel), kérdőívezés területén.

Hogyan jelentkezhet?
A fényképes önéletrajzát és motivációs levelét kérjük, küldje el elektronikus formában
az

Esterházy-kastély

munkatársa

számára

a

következő

radics.judit@eszterhaza.hu.
A jelentkezés határideje: 2015. március 30.
www.eszterhaza.hu
e-mail: marketing@eszterhaza.hu

email

címre:

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
H - 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2
tel.: 36 99 537 640
fax: 36 99 537 642
Melyek a feltételei, hogy önkéntes lehessen?
•

nyitottság, rugalmasság, precizitás, jókedv,

•

havi 8-16 óra, amit az Esterházy-kastély tevékenységeinek segítésére szán a
szabadidejéből,

•

minimálisan elvárt 3-4 hónap elköteleződés,

•

idegen nyelv ismerete előny.

Mi a feltétele a tevékenység megkezdésének?
•

előzetes kiválasztás,

•

egynapos felkészítő tanfolyam, ahol részletesen megismerkedhetnek a későbbi
tevékenységükkel az önkéntesek, és előzetesen elsajátítják az ismereteket, ami a
leendő önkénteskedéshez szükséges,

•

az önkéntes tevékenység, a felkészítés sikeres elvégzése és a szerződéskötés után
kezdhető meg,

•

a tárlatvezetési tevékenység speciális feltételeket igényel
(részletek a tájékoztatás során).

A felkészítés tervezett időpontja: 2015. április 14. Esterházy-kastély
A leendő önkénteseket írásban értesítjük!

Végezetül pedig, hogy miért érdemes önkéntesnek lenni?
•

élmények, amelyeket másképpen nem élhet meg az újjáéledő XVIII. századi
hangulatot árasztó Esterházy-kastélyegyüttesben,

•

speciális meglepetések és események csak az Önkénteseinknek.

Kelt; Eszterháza, 2015. március 12-én

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
www.eszterhaza.hu
e-mail: marketing@eszterhaza.hu

