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Tájékoztató a Vaszary Galéria Baráti Köréről
A Vaszary Galéria Baráti Kör a 2015-ös évben változatos programokat nyújt
tagjainak: kurátori és vendég tárlatvezetéseket, magas színvonalú kulturális
rendezvényeket és gyermekfoglalkozásokat. Idén olyan nagy művészek munkái
tekinthetőek meg galériánkban, mint Pablo Picasso, Jean Cocteau vagy a magyar
származású Robert Capa. Ezen kívül külön kiállítások foglalkoznak majd a bécsi
biedermeier legnevesebb alakjaival, valamint a modern magyar festészet remekeivel.
Legyen tagunk!
Amennyiben a kiállítások és a kapcsolódó előadások/programok rendszeres
látogatójaként számíthatunk Önre, úgy évi 9.000 Ft egyéni, illetve 12.000 Ft családi
tagsági díj befizetése mellett szeretettel várjuk a Vaszary Galéria Baráti Kör tagjaként.
A 2015-ös évben, tekintettel a májusi indulásra, a Baráti Kör kedvezményes induló
tagsági díja 7000 Ft, a családi tagságé 10.000Ft.
Kedvezményeink:
-

-

tagjaink egész évben ingyenesen látogathatják a Vaszary Galéria valamennyi
időszakos és állandó kiállítását, és jogosultak előzetes meghívás alapján részt
venni a kiállítások megnyitó és záró rendezvényein, tárlatvezetésein, valamint
a Baráti Kör saját és társprogramjain (néhány kivételes esetben a részvétel
kedvezményes jeggyel lehetséges);
a tagság 10%-os kedvezményt ad kiállításonként egy darab, a Vaszary Galéria
boltjában megvásárolható kiállítási katalógus árából;
a tagság egész évben ingyenes belépést biztosít a Jókai Mór Emlékház és a
Városi Múzeum állandó és időszakos kiállításaira;
a családi tagság ingyenes belépést biztosít a Vaszary Alkotóműhely
programjaira, valamint 20%-os kedvezményre jogosít a Vaszary
Alkotóműhely nyári táborainak árából. Az alkotótáborban limitált hely áll
rendelkezésre.

Legyen pártoló tagunk!
Amennyiben Ön, illetve gazdálkodó szervezete, sportklubja, egyesülete stb. legalább
évi 50.000Ft összeggel támogatja a Vaszary Galériát és a Baráti Kör tagja lesz, azt az
alábbi kedvezményekkel háláljuk meg:
− a pártoló tag és 4 fős társasága vagy a pártoló tag szervezet 5
tagja/alkalmazottja ingyenesen látogathatja a Vaszary Galéria valamennyi
időszakos és állandó kiállítását (kiállításonként legfeljebb két alkalommal), és
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jogosult előzetes meghívás alapján részt venni a kiállítások megnyitó és záró
rendezvényein, tárlatvezetésein, a pártoló tagok és támogatók részére évente
megrendezett rendezvényein, valamint a Baráti Kör saját programjain;
− ingyenesen beléphet a Jókai Mór Emlékház és a Városi Múzeum állandó és
időszakos kiállításaira;
− a pártoló tagság továbbá 20%-os kedvezményt ad kiállításonként egy darab, a
Vaszary Galéria boltjában megvásárolt kiállítási katalógus árából;
- a pártoló tagság 20%-os kedvezményre jogosít Vaszary Alkotóműhely nyári
tárborainak árából két gyermek részére. Az alkotótáborban limitált hely áll
rendelkezésre.
Ha a pártoló tag vagy szervezet legalább 100.000 Ft-tal támogat minket, akkor a
fentieken túl – feltéve, hogy nincs ellenére –, mint támogatót feltüntetjük (nevét,
logóját) a kommunikációs anyagainkon, múzeumunkban. Lehetővé tesszük továbbá,
hogy évente egy alkalommal a támogató személy vagy szervezet legfeljebb 40 főből
álló csoportja számára zártkörű tárlatvezetéssel egybekötött (legfeljebb 2,5 órás)
kiállításhoz kapcsolódó kulturális programra/rendezvényre igénybe vegye a
Vaszary Galéria termeit.
Tagjainkat és támogatóinkat rendszeresen tájékoztatjuk a közeljövőt érintő
programterveinkről, valamint az aktuális, soron következő programokra meghívót
küldünk nekik.
Amennyiben a fentiek alapján Ön már döntött a csatlakozásról, úgy kérem, hogy a
honlapról letölthető vagy e levélhez mellékelt regisztrációs nyomtatvány kitöltésével
nyilatkozzon arról, hogy milyen formában szeretne a Vaszary Galéria Baráti Körhöz
tartozni. Kitöltött regisztrációs lapját elküldheti a furedbaratikor@gmail.com címre,
vagy leadhatja a Vaszary Galéria jegypénztárában. Ugyanezen az email címen várjuk
további megkereséseit. Ezen túl kérdéseivel, észrevételeivel a 06-30/212-4966-os
telefonszámon Tóth-Lenk Zsuzsannához vagy a Vaszary Galéria jegypénztárában
dolgozókhoz is fordulhat. A tagsági díj és támogatás befizetéseiket a honlapon és a
regisztrációs lapon feltüntetett bankszámlaszámra tehetik meg.

Köszönjük szépen!

A kedvezmények további kedvezményekkel (balaton best, csoportos kedvezmény stb.) nem vonhatók össze.
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