


A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet,

valamint Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd,

Monostorapáti, Öcs és Pula települések polgárai,

egyházközségei, civil szervezetei, önkormányzatai

mellett a rendezvényt támogatták: 

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Földmûvelôdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Európai Közösség

Európa Parlament

Magyar Turizmus Rt.

Citroën Hungária

Borsodi Sörgyár

matáv

Szerencsejáték Rt.

Nescafé

Magyar Sajtklub

Veszprémtej

Pannontej

Vivendi Telecom Hungary

Cora

Zwack Unicum Rt.

Veszprém Város Önkormányzata

Debrecen Város Önkormányzata

Budapet Fôváros Önkormányzata

MTA Szociológiai Kutatóintézet

Outdoor Közterületi Reklámügynökség Rt.

Balaton Volán Rt.



Somló Volán Rt.

IBUSZ Rt.

Hunguest Hotel Pelion

Kékkúti Ásványvíz Rt.

Szentendrei Papírgyár

Ceramic Center

Független Ökológiai Központ

Tutto Hangszer, Tapolca

Hotelinfo

Magyar Posta Rt.

Erste Bank

Hewlett Packard

Egis Rt.

Európa 2000 Középiskola

Ortega y Gasset Társaság

Új Színház

Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke

Pálffy István, szerkesztô riporter

Csizmadia Ferenc, Papkeszi

Török Gyôzô, Monostorapáti

Gödrös Ferenc, filmrendezô

Médiatámogatók:

Pannon Lapok Társasága

Népszabadság

mtv1

Info Rádió

Súgó

Magyar Színházi Portál

origo.hu

szemtanu.hu

Külön köszönet a támogatásért: Tolvaly Ferencnek,

az Elsô Európai Befektetési és Fejlesztési Rt.-nek

és az EUTOP Budapest Rt.-nek



KKAAPPOOLLCCSSKAPOLCS
Ezen a helyen itt, úgy is mint elôszó – kevés a hely és a szó az elmúlt 15 évre. Ezért álljon itt e helyt a

Mûvészetek Völgye (leánykori nevén: Kapolcsi Mûvészeti Napok) szervezôje a Kapolcsi Kulturális és Termé-
szetvédelmi Egylet alapító felhívásának „faximiléje”. Betartottuk-e, vagy nem... ítéljék meg Önök!
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Kiállítás mindennap 11.00-16.00 
Régi gyümölcsöseink Taliándörögdön (kiállítás)
– a Pagony Kft rendezésében
Elôadások a A megjelölt napokon 16.00-17.30 a
FÖK, hétfôtôl péntekig 14.00-16.00-ig a Zöld Híd
Egyesület szervezésében és vitavezetésével.

KIRÁLYKÔ KOCSMA
17.00 Galkó Balázs KönyvElô

EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK UDVARA
19.30 ÍRÓK A FÁK ALATT (Júl. 26-aug. 2.)

Különleges sorozatnak ígérkeznek a nyolc estén át tar-
tó irodalmi találkozások. A plébánia udvaron, árnyas
fák tövében, zamatos borok mellett esténként más és
más téma ürügyén a kortárs magyar írók legjelesebbjei
olvasnak föl mûveikbôl az Ortega y Gasset Kör, a Kor-
társ Kiadó és a Magyar Írószövetség szervezésében.

KÁVÉHÁZ
21.30 MOZIÉJSZAKÁK A 

PAJTAMOZGÓBAN
Házigazda: Gödrös Frigyes

MALOMSZIGET
11.00-18.00 Mesterségek Mûhelye

Katona Ferenc: hangszerkészítô, Sík Péter: kosárfonó,
Bakó Ildikó: tojáskarcoló népi iparmûvész, Hellenbach
Gabriella: textil és játéktervezô iparmûvész, Bérczes
Csilla: gyöngyfûzô, Szabó Karola: kapolcsi szalmafonó

11.00-13.00 Múlt-Kor
Történeti játszóház gyerekeknek

Célunk a történelmi korok gyermekek számára is ért-
hetô bemutatása, amely a kíváncsiságra, gyermeki ak-
tivitásra és alkotó fantáziára épít.

15.00-17.00 FELSÔ ISKOLA
Független Ökológiai Központ
Simonyi Gyula: Környezeti válság, veszély és esély, az
emberré válás mai evolúciós lépése (elôadás és be-
szélgetés)

MALOMSZIGET
15.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium

utcaszínháza
17.00 A 15. Mûvészetek Völgye Fesztivál 

ünnepélyes megnyitója

18.00 Márkus Színház: Égigérô fa
Játsszák: Vaja Zsuzsanna és Pilári Gábor

19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Darabos Zsolt gitárkoncertje
Játékának kiemelkedô eszköze az improvizáció; de az
egyéni kompozíciók színeiben az izgalmas zenei kalan-
dozások között kiindulási pontként a magyar
népdal is fontos szerepet kap.

JÚLIUS 25. (péntek)
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MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

A reggeli közös jógázások során a legegyszerûbb ásza-
nák és légzôgyakorlatok mellett lépésrôl-lépésre megta-
nulhatjuk a Surya Namaskara, vagyis a Napüdvözlet
gyakorlatsorát. Ezt a tizenkét elembôl álló gyakorlat-
sort érdemes elsajátítani azoknak is, akiket érdekelne
a jóga, de a hétköznapi életükben kevés idejük jut a
gyakorlásra. A reggeli program befejezô részében a
Jóga Nidra elnevezésû relaxációs módszert gyakorol-
juk, amely még az elôzô éjszaka fáradalmait is elfeled-
teti. Az igazán kitartóak megismerhetnek néhány ôsi,
jógikus tisztítógyakorlatot is. Ezek az úgynevezett
shatkarma gyakorlatok nagyban hozzájárulnak ah-
hoz, amit egyszerûen csak egészségnek nevezünk. A jó-
ga szerint ez nem más, mint a harmónia a test és a lé-
lek, az anyagi és a szellemi világ között.

Magyar László
Satyananda Yoga Központ

11.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye
Népi és iparmûvészeti kismesterségek bemutatója és a
Kenderkóc Hagyományôrzô Mûhely játszóháza. A
játszóházban minden nap más-más régi és még ma is
élô népi kismesterség felelevenítése.

Régi Játékok Játszótere
Hagyományôrzô népi, szabadtéri, ügyességi játékok
(bigézés, tekézés, dióverés, gólyalábazás...)
Játékmester: Halmos Kata és a Fakutya zenekar

Vízikerék
– A víz gravitációs mozgása hajtja. „Felhúzni” egy
méricskével lehet, tengelye pedig kis kalapácsokat mû-
ködtet, melyek kolompokat szólaltatnak meg.

14.00-tôl Mindent járó körhinta
– avagy lelemények nagyapáink világából.
A Ládafia Mûhely régi malomszerkezetek mintájára
készült kosaras körhintája.

JÁTÉKUDVAR
11.00-18.00 Pálffy István homokvár-építô 

játszóháza

11.00-18.00 Lôrincz József, játékteremtô 
társasjátékai
Saját fejlesztésû játékkészletre építhetô játékok, amely-
ben megtalálhatóak logikai társasjátékok, ügyességi
játékok, ôsi táblás játékok, síkbeli és térbeli formaki-
rakók, különleges képességfejlesztô játékok.

FELSÔ ISKOLA
Független Ökológiai Központ és partnerei-
nek – Zöld Híd Alapítvány, Bocs Alapítvány,
Rügyecskék Alapítvány, Ökoszolgálat, Ref-
lex, Humusz, Kötháló, Fauna – programjai
és kiállítása

MINDENNAPI PROGRAMOK
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10

19.00 MI SZÍNPAD
Ötcsillagos Mama-Hotel
Bácskai Júlia mûsora
Elôadja az Együttélôsdi Pszihoszínház
Szereplôk: Csákányi Eszter, Láng Annamária,
közbehegedül: Bóna János
Családi vígjáték a szerethetô, de nehezen elviselhetô
gyerekekrôl, a kényeztetô szülôkrôl, akik szállodai
szolgálatot nyújtanak lusta kamaszgyerekeiknek. 

SZÁRÍTÓ-GÁSTYA ÁROK
20.00 Iliumi nôk I.
22.00 Iliumi nôk II.

elôadja a Nemzetközi Színházkutató Intézet
(USA – Pennsylvania – Coatsville)
Euripidész: Trójai nôk c. drámája nyomán
Poszeidon – Regôs János; Ceremóniamester – Mary
Kuhn; Énekes – Falaq Lucas; Dobosok – Bob Jones,
Ajené Livingston, Kuweka Lucas; Menelaosz–Danny
Fruchter; Heléna–Lee Hiers; Hekabé–Anne Praino;
Kasszandra – Margaret Weinstein; Andromahé –
Patricia Staples; Taltübiusz – Efthimios Shiafkalis;
Özvegyek kara–Kalia Amatul-Majid, Zoia Cisneros,
Leora Marion; Katona–Omar Lucas

A trójai nôk átdolgozásában a fôszerepet a szertartás,
az áldozat, a dobok, az ének és a tánc játssza.

A Coatsville-i Kulturális Egyesület és a Nemzetközi
Színházkutató Intézet létét két ember Bob Jones és
Danny Fischer áldozatos munkájának köszönheti.
Amikor Danny Fischer valamikor a 80-as években az
Ödipuszt rendezte, a legnagyobb gondot az okozta
neki, hogy mit is kezdjen a Karral, amelynek szerepét
még a görög dráma legnagyobb szakértôi sem látták
tisztán. Annyit már mindenki sejtett, hogy a dalok, a
mozgás, a ritmus ôsibb elemek és technikák, mint a
görög színház, ám Danny Fisvhert a kíváncsiság en-
nél messzebbre sarkallta, annak próbált utána járni,
hogy mennyiben különbözhet a két a gondolkodás-
mód: a XX-XXI. századi és a régi, görög. Ez a
probléma áll még mindig Danny Fischer és Bob Jones
színházi elképzeléseinek középpontjában.

21.00 MALOMSZIGET
A halálra táncoltatott lány
Az elôadásban a Horváth Mihály Gimnázium iro-
dalmi-drámai tagozatának 11.d osztálya vesz részt,
teljes létszámban; a rendezô az osztályfônök, aki az
osztály diákszínpad-vezetôje.
Gazdag bíró lánya – Mácsai Boglárka; Árvadi János
– Czár László; Anya (bíróné) – Székely Kata;
Menyasszony – Pintér Dóra; Vôfély – Szûcs Máté;
Férfirokon – Vidó Gábor; Kar – Benczur Kata, Bôti

... folytatás Éva, Danku Tímea, Dezsô Orsolya, Farkas Judit,
Fölk Petra, Gubán Éva, Jánosi Ágnes, Juhász-Tóth
Petra, Kálmán Anita, Lajkó Krisztina, Marossy
Angéla, Mészáros Tímea, Négyesi Nikolett, Olajos
Katalin, Pazdernyik Edit, Papp Anikó, Pintér Olga,
Petrik Andrea, Radics Judit, Sas Judit, Schubert
Zsanett, Setény Mária, Tóth Tímea, Turna
Krisztina, Vámos Mónika
Rendezô: Csapiné Matos Ibolya

A darabot magunk alkottuk, de nagyon sokat merítet-
tünk a népmûvészetbôl; maga az alapanyag is ilyen al-
kotás: a számos változatban fennmaradt régi stílusú,
„A halálra táncoltatott leány” címû népballada.

07.45 MALOMSZIGET
Közös jóga

11.00-18.00 JÁTÉKUDVAR
Pálffy István homokvár-építô játszóháza

11.00-13.00 MALOMSZIGET
Múlt-kor – Történeti játszóház gyerekeknek

FELSÔ ISKOLA 
13.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

14.00-16.00 Független Ökológiai Központ
Simonyi Gyula: Környezeti válság, veszély és esély, az
emberréválás mai evolúciós lépése – elôadás és
beszélgetés

16.00-17.30 Beszélgetés
Dr. Vásárhelyi Judit gyerekekkel beszélget a Dörögdi-
medence tájgazdagításáról

MALOMSZIGET
16.00 A Szépen szóló grüffmadár

Vaskakas Bábszínház
Grüffszakértôk: Vajda Zsuzsanna, Pilári Gábor
A madár megfigyelésében közremûködnek: Aracs
Eszter, Rab Viki, Mátyás Zoltán, Szukenyik Tamás;
Grüffmadár: Griffus Grandelius Fesekus
Lelôhelye: a sztratoszféra bármely területén elôfordul.
Röppályája a Föld magjától a Napon át a Holdig tart.
Kedvenc fészkelô helyei: Égig érô fa koronája, Világ
zengô csodafája. Szabad madár. Látták leszállni Gyôr
városában a Vaskakas Bábszínház területén..
Támogató:

17.00 Csizmás kandúr – Fabatka Bábszínház
Hogyan csinált a furfangos kandúr szegény Jakabból
Jakab királyt...

JÚLIUS 26. (szombat)
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11.00-18.00 JÁTÉKUDVAR

Pálffy István homokvár-építô játszóháza

FELSÔ ISKOLA
11.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

14.00-16.00 Független Ökológiai Központ
Almássy Tamás: Lehet Más a Gazdaság!!!
(Szivárványgazdaság) – elôadás és beszélgetés

16.00-17.30 Független Ökológiai Központ
Simonyi Gyula: Környezeti válság, veszély és esély, az
emberréválás mai evolúciós lépése (elôadás és beszélgetés)

16.00 MALOMSZIGET
A Kígyókirály gyûrûje – Levendulaszínház
Beavató bábjáték óvodásoknak és
kisiskolásoknak
Színpadra alkalmazta, bábokat, jelmezeket
készítette: Szabó Zsuzsa 
Versek írója: Heindl Vera, zene: Rozs Tamás 
A gyerekek az elôadás fontos pontjain maguk is a tör-
ténet szereplôi lesznek. Rajtuk múlik, vajon Ferkó el-
nyeri-e a Kígyókirály leányának kezét.

17.00 KIRÁLYKÔ KOCSMA
Galkó Balázs KönyvElô

17.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Kendeh Zsolt (fuvola) – Somogyi Hajnalka
(zongora) koncertje
J.S.Bach: c-moll szvit, Henri Dutilleux: Sonatine,
S.Prokofjev: 5 Melódia, D-dúr szonáta

18.00 MALOMSZIGET
Huzella Péter: Zene, Zenegér
Huzella Péter interaktív mûsora, amelyben egyenlô
szerepet kap a nézôközönség az elôadóval, a rajzolás
az énekléssel, a gyermek a felnôttel.

19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Pavlovits Dávid gitárkoncertje
A gitár négy évszázada: a barokktól napjainkig, az
átiratoktól a saját szerzeményekig

19.30 EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK 
UDVARA – ÍRÓK A FÁK ALATT
Lugas – Az Istennel határos kert
A Kortárs Kiadó vendégei: Alexa Károly irodalomtör-
ténész, Ambrus Lajos író, Fábri Anna irodalomtörté-
nész – moderátor: Filippinyi Éva
Könyvpremier! Alexa Károly: A magyar polgár és a
magyar író 

20.00 MALOMSZIGET
Padukelis Litván Népi Együttes
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KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 Brezovai Zsuzsanna (gordonka) és

Dancsik Nóra (zongora)
Repertoárjukat klasszikus, romantikus és XX. századi
szerzôk mûveibôl állították össze.

18.00 Németh Gábor (harmonika)
Takács Anita (trombita)
Albinoni: C-dúr trombitakoncert
A harmonika a köztudatban elsôsorban, mint „tangó-
harmonika” szerepel, köszönhetô ez a század elsô felé-
nek könnyûzenei hangszereléseibôl. A hangszer igazi
„színeit” csak komolyzenei koncerteken ismerhetjük
meg, ahol a „regisztrálás” az orgona darabokhoz ha-
sonlóan az elôadás szerves része.

16.30 KÁVÉ HÁZ
„Sajt és egészség” elôadás
A Magyar Sajtklub programja

17.00 KIRÁLYKÔ KOCSMA
Galkó Balázs KönyvElô

18.00 MALOMSZIGET
A Szélkiáltó együttes koncertje
Énekelt versek, élô akusztikus hangszereken.

19.30 EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK 
UDVARA – ÍRÓK A FÁK ALATT
Idô, tér – az Ortega y Gasset Társaság
bemutatkozása
A felolvasóest résztvevôi: Temesi Ferenc, Gödrös Fri-
gyes, Száraz Miklós György, Tolvaly Ferenc, Márta
István. Moderátor: Pálffy István

20.30 MALOMSZIGET
Söndörgô zenekar – délszláv népzene
Repertoárunk fôként magyarországi szerb és horvát
dallamokból áll, ezenkívül foglalkozunk a szerbiai és
a horvátországi hagyományokkal, valamint a Balkán
zenéjével is.

21.30 KÁVÉHÁZ
MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN
Jancsó Miklós: Kelj fel komám, ne aludjál!
Házigazda: Gödrös Frigyes

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga
11.00-18.00 Mesterségek Mûhelye

Katona Ferenc: hangszerkészítô, Sík Péter: kosárfonó,
Bérczes Csilla: gyöngyfûzô, Szabó Karola: kapolcsi szal-
mafonó, Vásárhelyi Bálint: mézeskalácsos, Bakó Ildikó:
tojáskarcoló népi iparmûvész, Simon Csaba: bôrmíves

JÚLIUS 27. (vasárnap)
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21.00 FALUHÁZ
A celli stílgyak
Soltis Lajos Alternatív Színház
Raymond Qeneau Stílusgyakorlatok c. mûve alapján,
a celldömölki Soltis Lajos Színház II. éves stúdiósai-
nak vizsgaelôadása
Osztályvezetô és rendezô tanár: Pápai László 
Játsszák: Bagaméri Ágnes, Benkô Péter, Dávid Péter,
Kovács Adél, Nagy Melinda, Savanyu Gergô, Venczel
Hajnalka

21.30 KÁVÉHÁZ
MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN
Bereczky Csaba: Bolondok éneke
Házigazda: Gödrös Frigyes

22.00 MI SZÍNPAD
Improvizált kompozíciók
Bálványos Társulat
Bálványos Judit – altszaxofon, dob; Rozs
Tamás, m.v. – cselló, ének; Varga Zsolt –
tenor és szopránszaxofon, kishangszerek
A Bálványos Társulat improvizatív kompozíciókat
játszó együttes. Impromptu jellegû darabjaikat a játék
pillanatában komponálják, így zenéjük megôrzi az
ihlet frissességét és egyedi, megismételhetetlen szerze-
mények számtalan változatát teremti meg.

MALOMSZIGET
7.45 Közös jóga

11.00-18.00 Mesterségek Mûhelye
Katona Ferenc: hangszerkészítô, Hellenbach Gabriella:
textil és játéktervezô iparmûvész, Szabó Karola: ka-
polcsi szalmafonó, Vásárhelyi Bálint: mézeskalácsos,
Bakó Ildikó: tojáskarcoló népi iparmûvész, Simon
Csaba: bôrmíves, Nagy-Bozsoki Ildikó: szövés szövô-
széken, fonás rokkán

11.00-18.00 JÁTÉKUDVAR
Pálffy István homokvár-építô játszóháza

15.00-17.00 FELSÔ ISKOLA
Független Ökológiai Központ
Beszélgetés Takács-Sánta Andrással:
Miért nem hatékony a környezetvédelem?

16.00 MALOMSZIGET
TÛZRÔLPATTANT MESÉK
A király virágoskertje
Berbencés Vándorszín,

muzsikálnak az Igricek

JÚLIUS 28. (hétfô)

... folytatás
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Ajánlás... Apika mesélt én meg ültem az öreg subán és
hallgattam... Szavai úgy melegítenek még ma is, mint
hideg estéken pásztort a messzevilágító tûz... S a me-
sék úgy költöztek lelkembe, tettek ott örök törvényt,
mint tûzbôl kipattanó szikra, ami az ég felé száll,
hogy ott csillaggá váljon, s örökkön tündököljön.
Apika tudós volt... Olvasott a csillagokban... A mesé-
ket is mind onnan olvasta ki... meg a kicsiny gyermek
szemébôl... Hát ezért értettük mi meg egymást... 
Támogató:

17.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Balatonfüredi Ifjú Zenészek Koncertje
Bánó Tamás – gitár, Küronya Veronika – zongora,
Rábaközi Rita – ének, Rojtos Norbert – trombita,
Rompos Patrícia – fuvola.
Mûsoron szerepelnek: Bach, Händel, Vivaldi,
Quantz, Albinoni, Pergolesi, Augustin Barrios
Mangore mûvei.

17.00 KIRÁLYKÔ KOCSMA
Galkó Balázs KönyvElô

18.00 MALOMSZIGET
A báránnyá változtatott királyfiak
Fabatka Bábszínház
Francia népmese nyomán, klasszikus mese átokkal,
boszorkánnyal, királylánnyal és királyfival. Talán a
végén minden jóra fordul...?

19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Dal-és áriaest a barokktól napjainkig 
a Kortárs Vokális Mûhely estje
Elôadók: Kôvári Eszter Sára (koloratúrszoprán) és
Szécsi Máté (basszus)

19.00 MALOMSZIGET
Bakos Árpád népdalénekes
Mind a vajdasági, mind a magyar zenei élet ki-
emelkedô egyénisége, kobozzal kísért szuggesztív
erejû, mégis csodálatosan tiszta énekhangja el-
varázsolja a közönséget.

19.30 EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK
UDVARA – ÍRÓK A FÁK ALATT
ÚjLátószög – a fiatalok
A Kortárs Kiadó vendégei: Fenyves Marcell költô,
Lengyel Tamás költô, Mohl Hajnal költô, Huzella
Péter muzsikus – moderátor: Filippinyi Éva 

20.00 FALUHÁZ
Molière: Tudós nôk 
Shakespeare Színiakadémia
A másodikosok Molière Tudós nôk címû darabját vá-
lasztották. Egy ôrült nap, amikor minden megvál-
tozhat... ...Mi vizsgának szántuk, de reméljük
színház lett... Silló Sándor
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21.00 MALOMSZIGET
Nardis koncert
Márkus Tibor – zongora, zeneszerzô, zenekarvezetô,
Tóth Viktor – altszaxofon, Király Martina és Kovács
Linda – ének, Lamm Dávid – gitár, Németh Gábor
/Nemo/ – basszusgitár, Jeszenszky György – dob

21.00 SZÁRÍTÓ
Molnár Ferenc: Liliom
Egy csirkefogó élete és halála külvárosi legenda 7 képben
(Csend Színház) jelelôadás
(lásd július 27. Taliándörögd, 19.00
Mûvelôdési Ház)

Támogatók:
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium,

HG Event Technics Kft., Új Színház

21.30 KÁVÉHÁZ
MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN
Novák Emil: Sobri
Házigazda: Gödrös Frigyes

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

11.00-18.00 Mesterségek Mûhelye
Hellenbach Gabriella: textil és játéktervezô iparmû-
vész, Szabó Karola: kapolcsi szalmafonó, Vásárhelyi
Bálint: mézeskalácsos, Bakó Ildikó: tojáskarcoló népi
iparmûvész, Simon Csaba: bôrmíves, Nagy-Bozsoki
Ildikó: szövés szövôszéken, fonás rokkán, Bérczes
Csilla: gyöngyfûzô

11.00-18.00 JÁTÉKUDVAR
Pálffy István homokvár-építô játszóháza

15.00-17.00 FELSÔ ISKOLA
Független Ökológiai Központ
Elôadás és beszélgetés Medgyasszay Péterrel
lakóhelyünk és a természet kapcsolatáról,
valamint régi és új településrendszerekrôl.

16.00 MALOMSZIGET
TÛZRÔLPATTANT MESÉK
Mesék a lóvá tett ördögrôl
Berbencés Vándorszín, muzsikálnak az Igricek
Támogató:

17.00 KIRÁLYKÔ KOCSMA
Galkó Balázs KönyvElô

JÚLIUS 29. (kedd)

17.00 KATOLIKUS TEMPLOM
„Eine kleine Bachmusik”
Pálhegyi Máté – fuvola,
Elek Szilvia – fortepiano
Barokk fuvolán csendülnek fel Bach szonátái, válta-
kozva billentyûs szólódarabokkal

18.00 MALOMSZIGET
Turka a táncoló kecske, avagy Zsuzsi néni
kecskéje – Levendulaszínház
maszkos alakoskodó játék

19.30 EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK
UDVARA – ÍRÓK A FÁK ALATT
Költôk a fák alatt
A Kortárs Kiadó vendégei:
Kodolányi Gyula költô, esszéíró, Mezei Balázs költô,
esszéíró, Vasadi Péter költô, esszéíró. Moderátor:
Filippinyi Éva
Könyvpremier! Kodolányi Gyula: Amerika ideje 

20.00 MALOMSZIGET
Hétrét együttes
Klasszikus és modern zenei irányzatokban egyaránt
jártas, amerikai és magyar zenészekbôl álló zenekar.
A régi magyar, az ôsi kelte és ír népzenei alapokon,
a komoly és könnyû mûfaj fordulatait felhasználva
állítja össze kompozícióit.

21.30 KÁVÉHÁZ
MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN
Sas Tamás: Szerelemtôl sújtva
Házigazda: Gödrös Frigyes

22.00 GÁSTYA ÁROK
Siri álma
Nemzetközi Színházkutató Intézet
(USA – Pennsylvania – Coatsville)
Karen Sunde rádiójátéka nyomán
A Siri álma címû elôadás két forrásból merít: Karen
Sunde Voodoo to paradise c. rádiójátékának elemeit
vegyíti Euripédész: Bakkhánsnôk címû drámájával.
A darab egy utazás története a múltból a jövô felé. A
darab fôszereplôje, Siri új életet akar kezdeni, min-
dent maga mögött akar hagyni, ami útjában állt, ah-
hoz hogy végre boldog legyen. Bármilyen elszánt is,
bôröndjében mégis magával visz mindent, ami fontos
volt a múltjában.

Siri – Kalia Amatul-Majid; Rubin – Ajené Livingston;
Tengerész – Kuweka Lucas; Öreg asszony – Falaq Lucas;
Bakkhánsnôk kara – Lee Hiers, Mary Kuhn, Leora
Marion, Anne Praino, Patricia Staples, Margaret
Weinstein; Dobosok – Danny Fruchter, Bob Jones,
Omar Lucas, Patricia Staples
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MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

11.00-18.00 Mesterségek Mûhelye
Szabó Karola: kapolcsi szalmafonó, Vásárhelyi
Bálint: mézeskalácsos, Bakó Ildikó: tojáskarcoló népi
iparmûvész, Simon Csaba: bôrmíves, Nagy-Bozsoki
Ildikó: szövés szövôszéken, fonás rokkán, Katona
Ferenc: hangszerkészítô, Bérczes Csilla: gyöngyfûzô

11.00 A kóró és a kismadár
Balzsam tündér meséi – mesejátékok körjátékkal,
tánccal dallal, a gyerekek aktív részvételével. Csiki-
csuki játék kicsi felnôtteknek, nagy gyerekeknek.

11.00-18.00 JÁTÉKUDVAR
Pálffy István homokvár-építô játszóháza

15.00-17.00 FELSÔ ISKOLA
Független Ökológiai Központ
Beszélgetés Dr. Hajnal Klárával a természet
és ember kapcsolatáról, a tömegtermelésrôl

16.00 MALOMSZIGET
TÛZRÔLPATTANT MESÉK
Mesék a király legkisebb fiáról
Berbencés Vándorszín, muzsikálnak az Igricek
Támogató:

17.00 KIRÁLYKÔ KOCSMA
Galkó Balázs KönyvElô

17.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Horváth Anikó (csembaló) és
Zádori Mária (ének)
Magyar Istenes énekek, német és olasz egyházi énekek
és csembaló darabok.

18.00 MALOMSZIGET
Az ördög kilenc kérdése
Ládafia Bábszínház

19.30 EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK 
UDVARA – ÍRÓK A FÁK ALATT
A Kortárs folyóirat estje
Résztvevôk: Kis Pintér Imre irodalomtörténész,
fôszerkesztô, Ács Margit író, szerkesztô, Utassy József
költô, L. Simon László költô, szerkesztô, a FISZ elnöke.
Moderátor: Filippinyi Éva

20.00 MALOMSZIGET
Cigány népmesék – RS 9 Színház
A köhögôs béka, Mujkálo Zlotári, A szegény
cigányból király lesz
(Berki János és Vekerdi József gyûjtésébôl)
Szereplôk: Balogh Rodrigo, Gergely Erika,
Lacza Edit, Major Róbert

JÚLIUS 30. (szerda)
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Az elsô színházi elôadás Magyarországon, mely ci-
gány népmesékkel foglalkozik. Az elôadás gyors lassú
és gyors tételekre épül, tehát vidám, balladisztikus, vi-
dám részekbôl áll, élô autentikus zenével, táncokkal.

21.30 KÁVÉHÁZ
MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN
Pacskovszky József: A boldogság színe
(angol feliratos kópia)
Házigazda: Gödrös Frigyes

22.00 GÁSTYA ÁROK
Siri álma – Nemzetközi Színházkutató
Intézet (USA – Pennsylvania – Coatsville)
(lásd július 29. 22.00)

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga
11.00-18.00 Mesterségek Mûhelye

Szabó Karola kapolcsi szalmafonó, Vásárhelyi Bálint
mézeskalácsos, Bakó Ildikó tojáskarcoló népi iparmû-
vész, Simon Csaba bôrmíves, Nagy-Bozsoki Ildikó szö-
vés szövôszéken, fonás rokkán, Bérczes Csilla gyöngyfûzô

11.00-18.00 JÁTÉKUDVAR
Pálffy István homokvár-építô játszóháza

15.00-17.00 FELSÔ ISKOLA
Független Ökológiai Központ
Elôadás és beszélgetés Erb Pállal a természet
patikájáról a gyógynövényekrôl.

16.00 MALOMSZIGET
TÛZRÔLPATTANT MESÉK
Mesék Mátyás királyról
Berbencés Vándorszín, muzsikálnak az Igricek

17.00 KIRÁLYKÔ KOCSMA
Galkó Balázs KönyvElô

17.00 KATOLIKUS TEMPLOM
„Reneszánsztól napjainkig”
az Excanto Együttes koncertje
Mûvészeti vezetô: Kállay Gábor
Közremûködik Harsányi Zsolt – fagott, dulcián,
Gyôri István – lant

18.00 MALOMSZIGET
Mirkó királyfi – Térszínház
Mirkó királyfi útra kel, hogy megsegítse a Fekete ki-
rályt, és kiszabadítsa a király lányát. Hôsies küzdel-
met vív mesebeli szörnyekkel míg elnyeri méltó jutal-
mát, Estikét, a Fekete irály lányát.
Támogató:

JÚLIUS 31. (csütörtök)
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szövés szövôszéken, fonás rokkán, Bérczes Csilla
gyöngyfûzô

15.00 Turka a táncoló kecske, avagy Zsuzsi 
néni kecskéje – Levendulaszínház
maszkos alakoskodó játék

11.00-18.00 JÁTÉKUDVAR
Pálffy István homokvár-építô játszóháza

15.00-17.00 FELSÔ ISKOLA
Független Ökológiai Központ
Elôadás és beszélgetés Dr. Vargyas Gáborral
a természet és ember kapcsolatáról a törzsi
kultúrákban.

16.00 MALOMSZIGET
TÛZRÔLPATTANT MESÉK
Mesék a szegényemberrôl
Berbencés Vándorszín, muzsikálnak
az Igricek

16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Király Csaba orgonakoncertje
J.S.Bach: Nyolc kis prelúdium és fúga BWV
553-560, C-dúr, d-moll, e-moll, F-dúr, G-
dúr, g-moll, a-moll, B-dúr, G-dúr
triószonáta BWV 530, Korálelôjátékok
Király Csaba: Improvizációk
Támogatja:Tutto Hangszer, Tapolca www.tuttohangszer.hu

KÁVÉHÁZ-PAJTA
16.30-18.00 „Sajt és egészség” elôadás

18.30-20.20 „Sajt és Bor” elôadás
– kóstolóval egybekötve
A Magyar Sajtklub programjai

17.00 KIRÁLYKÔ KOCSMA
Galkó Balázs KönyvElô

18.00 MALOMSZIGET
Karaván – Langaléta Garabonciások
gólyalábas vásári komédia

19.00 MI SZÍNPAD
Harisnyás Pippi – zenés mesejáték
Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
(lásd július 31. Mi Színpad, 19.00)

19.30 EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK 
UDVARA – ÍRÓK A FÁK ALATT
A Magyar Írószövetség estje
Kalász Márton költô, az Írószövetség elnöke, Balogh
Róbert író, Oravecz Péter költô, Géczi János költô.
Moderátor: Filippinyi Éva
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19.00 MI SZÍNPAD
Astrid Lindgren – Tompagábor Kornél: 
Harisnyás Pippi – zenés mesejáték
Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
Harisnyás Pippi, a Tarkabarka villa lakója – Nagy
Mónika Franciska, Cernák Enikô; Annika, a szomszéd
kislány – Rosta Bianka, Földi Szimonetta; Thomas, a
szomszéd kisfiú – Fábián Ádám, Ambrus Dániel

Pryselliusné, az árvaház vezetôje,Erôs Adolf, a világ
legerôsebb embere, Karlsson, tolvaj Klang, rendôr,
Tanítónô, Kövér ember, ingatlankereskedô, Harisnyás
Kapitány, Pippi papája – ILYÉS RÓBERT Jászai-
díjas.
Gyerekek: Gibárti Soma, Nyers Martina, Molnár
Zoltán, Sipos Mária, Horváth Cintia, Szántner
Janka, Sipos Nikolett
Ló – Nágli Roland
Valamint: matrózok, vevôk és árusok a vásárban
Díszlettervezô: Bodnár Enikô,
Jelmeztervezô: Szôke Julianna, Koreográfus:
Stefán Gábor 
Rendezô: Tompagábor Kornél
Astrid Lindgren talán a legolvasottabb meseszerzô a
világ nyugati felén. Harisnyás Pippi alakja évtizedek
óta kíséri az európai gyerekeket. 

Az elôadás zenéjét Monostori János, Varga Zolee és
Köves Marcell jegyzik.

A produkciót támogatja: Zalaegerszeg városa,

19.30 EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK
UDVARA – ÍRÓK A FÁK ALATT
Itthonról haza
A Kortárs Kiadó vendégei: Sárközi Mátyás író,
London, Szônyi Zsuzsa író, Róma, Szôcs Géza költô,
Kolozsvár. Moderátor: Filippinyi Éva 
Könyvpremier! Szôcs Géza: Drámás történetek 

21.30 KÁVÉHÁZ
MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN
Dyga Zsombor: Tesó
Házigazda: Gödrös Frigyes

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga
11.00-18.00 Mesterségek Mûhelye

Szabó Karola kapolcsi szalmafonó, Vásárhelyi Bálint
mézeskalácsos, Bakó Ildikó tojáskarcoló népi iparmû-
vész, Simon Csaba bôrmíves, Nagy-Bozsoki Ildikó

AUGUSZTUS 1. (péntek)
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20.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Rajk Judit és a Corelli Trió koncertje
Rajk Judit – contralto, Csonka Gábor –
hegedû, Csíkos Zsuzsa – hegedû, Hargitai
Géza – fagott
A Trió mûsorában kétféle formációban Mozart és
Vivaldi kamarazenei mûvei mellett Fekete Gyula Rajk
Juditnak és a Corelli Triónak írt dalai szólalnak meg.

20.30 KÁVÉHÁZ
Trakta – Szép Költôk Társasága, vagyis
Antal Balázs, Béki István, Dukay Nagy
Ádám, Gyukics Gábor, Kabai Lóránt,
Nyilassy Attila
Moderálja: Lôkös Ildikó
„Lórival ketten megegyeztünk, hogy keddenként hat
órától a Grinzingi borozóban leszünk, s szóltunk né-
hány általunk kedvelt, elismert embernek, hogy jöjje-
nek, ha kedvük tartja. Ahogy múltak a hetek, szépen ki-
kerekedett asztaltársaságunk, néha annyian vagyunk,
hogy négy asztalnál is alig férünk el. Mégis van egy
magja a csoportnak. Tavaly ôsszel találtuk ki azt, nem
kevés és többrétû iróniával, hogy mi vagyunk a Szép
Költôk Társasága, mármint akik akkor éppen ott vol-
tunk: Dukay Nagy, Gyukics, k.kabai meg én, aztán be-
lépett még Béki, Antal Balázs...” (Nyilassy Attila)

22.00 MOZIÉJSZAKÁK A
PAJTAMOZGÓBAN
Kalmár András: KilencKisFerenc
(dokumentum-portré Kis Ferencrôl)
A vetítés után beszélgetés az alkotókkal, közremûkö-
dik és zenél Kis Ferenc kobzon
Házigazda: Gödrös Frigyes

22.00 MALOMSZIGET-MOZI
Mici néni két élete (r.: Mamcserov Frigyes)
A Filmmúzeum szabadtéri vetítése

22.00 SZÁRÍTÓ
Médea – Nemzetközi Színházkutató Intézet
(USA – Pennsylvania – Coatsville)
Euripidész drámája nyomán
Dajka – Patricia Staples; Nevelô – Margaret
Weinstein; Médea – Bob Jones; Kreon/
Jászon/Égeusz – Danny Fruchter; Gyerekek
– Ajené Livingston, Falaq Lucas; Beszélô –
Anne Praino; Karvezetô – Kalia Amatul-
Majid; Kar – Zoia Cisneros; Lee Hiers, Mary
Kuhn, Leora Marion; Hírnök – Mary Kuhn
A darab indulásakor Médea és Jászon már régóta él
együtt. Khalkiszból érkeztek, ahol Médea segített Já-

... folytatás
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szonnak megszerezni az aranygyapjút és ahova ezért
már sohasem térhet vissza. Ám Jászon eldöntötte,
hogy új feleséget választ magának a korinthoszi király
lányát...

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga
11.00-18.00 Mesterségek Mûhelye

Szabó Karola kapolcsi szalmafonó, Vásárhelyi Bálint
mézeskalácsos, Bakó Ildikó tojáskarcoló népi iparmû-
vész, Simon Csaba bôrmíves, Nagy-Bozsoki Ildikó
szövés-fonás, Sík Péter kosárfonó

11.00-13.00 Az Elsô Országos Jonatán 
Könyvmolyképzô olvasási vetélkedôje
Jonatán vagyok, az Elsô Országos Könyvmolyképzô fô-
igazgatója. Most személyesen is találkozhatunk. Gyere
és játssz velem a Mûvészetek Völgyében! A vetélkedôn
bárki részt vehet, aki szeret olvasni és nyerni. Játékunk
fôvédnöke Janikovszky Éva, Kossuth-díjas írónô. Ô is
én is arra bíztatlak: Legyél te is Könyvmoly! 

15.30 Mirkó királyfi – Térszínház
Mirkó királyfi útra kel, hogy megsegítse a Fekete ki-
rályt, és kiszabadítsa a király lányát. Hôsies küzdelmet
vív mesebeli szörnyekkel míg elnyeri méltó jutalmát,
Estikét, a Fekete irály lányát. Támogató:

11.00-18.00 JÁTÉKUDVAR
Pálffy István homokvár-építô játszóháza

16.00-17.30 FELSÔ ISKOLA
Független Ökológiai Központ
A lakható városok és a fenntartható környezet
Ertsey Attilával beszélget Medgyasszay Péter

17.00 KIRÁLYKÔ KOCSMA
Galkó Balázs KönyvElô

16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Ha-ha-hang (Humor a zenében)
Pap János, a Zeneakadémia tanárának elôadása
„Nevetni jó. Kundera szerint is: nevetni annyit jelent,
mint mélységesen élni. Ma már biztosan tudjuk, hogy
azért nevetünk, mert hasznos a léleknek és a testnek.
A nevetés tudománya a gelotológia. Kutatók százai
vizsgálják a nevetés morfológiáját, élettanát, agyi,
pszichológiai, szociológiai hátterét és jellemzôit. A ne-
vetésterápia az egyik legmulatságosabb dolog a vilá-
gon, hacsak nem teszik kötelezôvé. Az emlôsök mind
nevetnek. A szöcskét nem tudom. A majmok humor-
érzéke pedig kísértetiesen emberi. Samuel Butlerrel
együtt hiszem, hogy a nevetés megóv az összes bûn el-
követésétôl – kivéve azokat, amelyeket érdemes elkö-
vetni.” (papjanó)

AUGUSZTUS 2. (szombat)
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MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga
11.00-18.00 Mesterségek Mûhelye

Bérczes Csilla: gyöngyfûzô, Szabó Karola: kapolcsi
szalmafonó, Vásárhelyi Bálint: mézeskalácsos, Bakó
Ildikó: tojáskarcoló népi iparmûvész, Simon Csaba:
bôrmíves, Nagy-Bozsoki Ildikó: szövés szövôszéken,
fonás rokkán, Sík Péter: kosárfonó

11.00 France Prešeren Akadémiai Kórus
(Krajn, Szlovénia)
Vezetô karnagy: Primo™ Kerštanj
Az 1969-ben alakult kórus Európa-szerte, Izraelben
és Mexikóban is adott már koncerteket nagy sikerrel.
A Szlovén Rádió Szimfónikus Zenekarával, a Szlovén
Filharmónikusokkal és a Slovenium Kamarazenekar-
ral is szerepeltek már számos Mozart és Haydn mû
elôadásában.

11.00-13.00 Elsô Országos Jonatán 
Könyvmolyképzô olvasási vetélkedôje
(lásd augusztus 2. 11.00)

16.00 A Nap és a Hold elrablása
Figurina Animációs Kisszínpad 
A képi világot ez esetben egy gyönyörû anyag, a tûz-
zománc, illetve annak készítôje, a figurinás Siklósi
Eszter adja. Ez az elôadás nem használ szöveget, de
annál beszédesebb zenét igen: Fenyvesi Attila játssza
elektromos zongorán saját szerzeményét.

17.00 KIRÁLYKÔ KOCSMA
Galkó Balázs KönyvElô

17.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Lejkó Adrienne (zongora) és Bóna Katinka
(cselló) koncertje
Brahms, Elgar, Beethoven és Chopin mûvei
A Németországból érkezett és a kapolcsi fiatal tehetsé-
ges elôadók országhatárokon átívelô délutánjának kö-
zös nyelve a muzsika.

MALOMSZIGET
18.00 Huzella Péter: Tudod-e hol van

Garaboncia?
Huzella Péter verses, mesés, játékos elôadása óvodások,
kisiskolások számára. Miközben a dalokat hallgatja,
énekli a közönség, közös munkával készül a díszlet is.

20.00 „Táncos zenetörténet”
Company Canario Histórikus táncegyüttes
Mûvészeti vezetô: Aranyos Ágota
Közremûködik: Andrejszky Judit – ének,
Gyôri István – lant, gitár

AUGUSZTUS 3. (vasárnap)17.00 MALOMSZIGET
Rábaközi Vásári vigadalom
Gyôri Gyermekek Háza Lippentô
Táncegyüttese
A Gyôrbôl érkezett csoport saját tájegységérôl a
Rábaköz falvainak táncaiból és játékaiból ad ízelítôt.
Koreográfus: Kocsis Enikô

18.00 GÁSTYA ÁROK
Beszélgetés, közös tánc és dobok
Nemzetközi Színházkutató Intézet
(USA – Pennsylvania – Coatsville)

18.00-21.00 MALOMSZIGET ÉS 
KÖRNYÉKE
Magyar lakodalom
Játsszák: Apte Táncegylet, Honvéd Bakony
Táncegyüttes, Timbura zenekar
A programban hagyományôrzô és amatôr néptánco-
sok segítségével jelenítjük meg a régi lakodalmi nép-
szokásokat. A vendégek megkóstolhatják a lakodalmi
ételeket, közösen táncolhatnak a násznéppel. Hajdu
Péter és Kovács Norbert (Cimbi) vôfélyek gondoskod-
nak a hagyomány élôvé tételérôl, a jó hangulatról.

18.30-20.20 KÁVÉHÁZ-PAJTA
„Sajt és Bor” elôadás
a Magyar Sajtklub programja

19.30 EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK 
UDVARA – ÍRÓK A FÁK ALATT
„Legyen a kedves lelke másé” – Nôi
szakasz, galambokkal
A Magyar Írószövetség vendégei: Takáts Zsuzsa költô,
Vathy Zsuzsa prózaíró, Tóth Erzsébet költô, Kôrösi
Zoltán író. Moderátor: Filippinyi Éva

21.30 KÁVÉHÁZ
MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN
Fliegauf Benedek: Rengeteg
Házigazda: Gödrös Frigyes

22.00 FELSÔISKOLA UDVARA
A Nap és a Hold elrablása – Figurina
Animációs Kisszínpad
A meztelen kezek játékára épül, saját szöveggel és saját
élô zenével.

22.00 MI SZÍNPAD
Ágens koncert
Ének: Ágens, Brácsa: Jávorka Ádám, Ütôk:
Panyik Lajos, Zene: Boudny, Giger, Corelli
Mert bár kortárs zenérôl (esetleg alternatív zenérôl, un-
dergroundról stb. – frazeológiai zûrzavar e téren) kell
beszélnünk, hasonlatként nem Cage-et, Stockhausent,
Reichet vagy Varesét kell felhoznunk, hanem a primitív
népek mágikus szertartásrítusait, könyörgô és siratóéne-
keket, a pogány világ drámai dalait.
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A Kézmûvesek Völgye programsorozat támogatói:
CERAMIC CENTER – Nádastó Kft.

Szurdi Éva Kapolcsi Fazekasmûhelye és Galériája
8284 Kapolcs, Kossuth u. 16. Tel./fax 87 437-458

Önkormányzat – Kapolcs

2003. JÚLIUS 25-AUGUSZTUS 3. 

Vigántpetendi Népi és Iparmûvészeti Vásár
(Vigántpetend - Tókert)

V. Országos Kapolcsi Fazekas és Kerámikus
Találkozó

(Kapolcs - Malomsziget)
A programsorozat az ÖRDÖGSZEKÉR Bt. támogatásával jött létre.
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TÓKERT-VÁSÁRTÉR
10.00-20.00 Népi és iparmûvészeti vásár

Magyarország válogatott népmûvészei adnak randevút
egymásnak és a közönségnek. 90 minôsített és zsûrizett
kiállító mutatja be alkotásait, kínálja portékáit és tart
bemutatót mesterségébôl. A vásárfia megvásárlása után
a Tókerti Sörsátor várja a frissülni, pihenni vágyókat.

ÖREGISKOLA
Független Ökológiai Központ és
partnereinek programjai, Ökológiai
Játszóház

11.00-16.00 Házöko
Kiállítás: Szelíd technológiák, helyi építômesterek,
Autonóm kisrégió, Környezetkímélô építkezés, vala-
mint környezeti tanácsadás, és zöld kiadványok az
Ökoszolgálat, a Reflex, a Humusz, a Kötháló, vala-
mint a Fauna munkatársai tolmácsolásában.

16.00-18.00 A világ teremtésének 7 napja
11.00-16.00 Molnár Mária: Magképek (kiállítás)
15.30-16.00 Újrafalvi kaland

bábjáték kicsiknek a szelektív hulladékgyûj-
tésrôl a Rügyecskék Alapítvány elôadásában,
a jelzett napokon

TEMPLOMDOMB
22.30-tól Égnézegetés – Csillagtúrák

a Telescopium támogatásával
Mit láttak az égen elôdeink és mit láthatunk mi? Mi
közünk a csillagokhoz? A nyári égbolt csillagképei, a
nagy nyári háromszög (Égen-Földön legendák). A csil-
lagászat mint a hét szabad mûvészet egyike. Lehetôségek
az égi mozgások megfejtésére (nem is olyan könnyû vi-
lágképet választani). Az égboltról leolvasható idôkörök
(idômérés, naptárkészítés, mikor is van a nyár közepe?).
Az új csillagászat (az égbolt távcsövön keresztül egészen
másnak látszik, Galilei-Kepler-Newton munkássága).
A csillagászat a Világegyetem fizikája (mechanika,
optika, fotográfia, spektroszkópia, atomfizika, ûrtan).

MINDENNAPI PROGRAMOK

A népmûvészeti vásár forgataga, az Öregis-
kola „zöld” programjai, a Tehetségkutató Szín-
pad és a Rézkapo(l)cs tábor fiataljai, a klasszikus-
és egyházzenei komcertek elôadói, a Nyugati Szél
Fesztivál európai hírû sztárjai, az esti nagy-
koncertek népszerû együttesei, a Telescopium éjje-
li távcsöves bemutatói és elôadásai – mind-mind
Önöket várják tíz napon át VigARTpetenden-
Vigántpetenden. 

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

15.30-16.00 ÖREGISKOLA
Újrafalvi kaland – bábjáték
Ökológiai játszóház

15.00 TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD
Szóda
Farkas Béla – basszus gitár, ének, szöveg,
Kovács Gábor – gitár, Tekse Balázs – „még
egy” gitár, Kallik Csaba – dob, Czeglédi
Attila – perka.
Szövegcentrikus alternativ rockot játszó, egyetemisták,
fôiskolások alkotta zenekar.

TÓKERT
18.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

21.00 Paparazzi
A formáció tagjait külön-külön és együttesen ért zenei
hatások rajzolják ki azt a Lisszabontól Montenegróig
ívelô kulturális horizontot, melynek égisze alatt a ze-
nészek saját világot igyekeznek teremteni maguknak.
Hangulatokban gazdag latin, délszláv, cigány, arab,
klezmer jegyek mellett swing, rock, funky motívu-
mokkal tûzdelt hangzásvilággal nyújt egységes zenei
csemegét. Dob, konga, basszus, latingitár, harsona,
szaxofon, ének, férfi és nôi vokálok, magyar, szerb,
cigány és olasz nyelvû szövegek hangzanak el.

22.30 SÖRSÁTOR
Black Riders (ír kocsmazene)

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

11.00-16.00 ÖREGISKOLA
Napkollektor bemutató (Házöko)
Nappal és éjszaka – „Isten elválasztotta a
világosságot a sötétségtôl.”
(Ökológiai Játszóház)
Újrafalvi kaland – bábjáték
(Ökológiai Játszóház)

TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD
15.00 Alem da lemda 

Sebestyén Péter – dob, vokál; Polyák Roland –
gitár, vokál; Sebestyén László – szólóének, basszus-
gitár, gitár, billentyûsök, zeneszerzô-szövegíró.

JÚLIUS 26. (szombat)

JÚLIUS 25. (péntek)
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11.00-16.00 ÖREGISKOLA

Vályogvakolás (Házöko)

Az égbolt – „Isten megalkotta a szilárd
boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat
fölötti és a boltozat alatti vizeket.”
(Ökológiai Játszóház)

Újrafalvi kaland – bábjáték
(Ökológiai Játszóház)

11.00 TÓKERT
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD
15.00 Gravefruit

Nekünk a zenei stílusok gyümölcsök, melyekbôl remek
koktélokat és turmixokat lehet készíteni, kellô ízléssel
és arányosan felrázva. (nem keverve!)
Heten vagyunk...
Atip – gitárzsonglôr és titkosügynök
IpuppyP – basszusgitárvirtuóz és fejszámoló mûvész
Z – énekescsászárnô és varázslónô
Ogüz – szaxofonidomár és Ricky Martin imitátor
Gróf – dobosisten és mártír
Bali – perkakirály és lambada táncbajnok
Week-t – gitárosrepperhipercsávó és segédmunkás

egyet akarunk.

16.30 Mind1 
A MIND1 májusban jelentette meg „nászhaláltánc” c.
CD-jét Zenéjük igen heterogén, a blues, a tangó
úgyanúgy megtalálható, mint az elektronikus zenei
jegyek.

18.30 Szeretlek
Vidám zenés idôutazás 7 színben
Elôadja: a Békésy György Posta-, és
Távközlésforgalmi Szakközépiskola
Szivárvány Csoportja
Szereplôk: Balázs Ibolya, Bán Éva, Devecseri Dóra,
Devecseri Kata, Fazekas Éva, Gömöri Tamara,
Gyöngyössí Dóra, Jánossy Csilla, Kiss Kitti, Kovácsik
Melinda, Laki Krisztina, Petô Attila, Radovics
Szilvia, Sutya Nándor, Szûcs Gyula, és Varga Lili

Férfi és Nô... tüzet fogott a minden... akarlak,
szeretlek... megfürödnék édes csókjaidban... Örök
Harc a SZERELEMÉRT...
Dramaturg és rendezô: Fazekas Éva

Tour-Mix...
Örkény Egypercesek vegyítve
Elôadja: Karinthy Ferenc Gimnázium
diákszínjátszóköre
A budapesti amatôr drámafesztivál elsô helyezett elô-
adása
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A trió zenéje ötvözete a kemény, a funk, és a karibi
zenének. „Kíváncsiságunk örök, ha pedig egy nap
meghalsz megtudsz mindent, vagy abbahagyod a kér-
dezôsködést.”

16.30 Effeta zenei produkció
Wiedemann Judit – ének, vokál, zongora;
Ádám János – fúvós hangszerek; Ádám
Csaba –fúvós hangszerek; Horváth Attila –
ritmusgitár, gitár; Márton István – ének,
szólógitár; Méry Dezsô – basszusgitár;
Molnár Gábor – dob, ütôs hangszerek
A free beat stílusban professzionálisan mozgó Effeta
zenekar, számos fesztiválon bizonyította, hogy a kö-
zönség és a zsûri 2002-ben méltán jelölte kategóriájá-
nak legjobb együttesévé.

18.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Régi, híres örökzöld dallamok
Kreatív Art Stúdió (Veszprém) koncertje
Barokk, klasszikus és romantikus szerzôk 

TÓKERT
19.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

21.00 Arasinda
Berger Hannah – ének; Nyitrai Péter zenekar-
vezetô – szaz/’ud/kaval/zurna; Gyarmati
„Hodzsa” Gábor – gitár/carcabet; Gyulai Csaba
– derbuka/gadulka/hegedû/ davul; Pödör
Bálint – derbuka/vokál/riq; Juhász Endre –
oboa/angolkürt; Kovács Zoltán – basszusgitár
Az Arasinda zenekar sajátos színfoltot képvisel a ma-
gyarországi ethno- és népzenei életben, hiszen egyedülál-
ló módon fôként török népzenével foglalkozik, tradício-
nális vagy feldolgozott formábán. A mûsorban elhan-
goznak a Fekete-tenger partvidékének jellegzetes dalai:
Anatóliai dallamok, a Márvány-tengertôl egészen a Van
tóig. A török népdalok eredeti nyelven hangzanak el.

22.30 TEMPLOMDOMB
Égnézegetés
Csillagtúrák a Telescopium támogatásával 
Az ûrkutatás aktuális programjai (elôadás
vetítéssel)
Elôadó: Dr. Both Elôd a Magyar Ûrkutatási
Iroda igazgatója

22.30 SÖRSÁTOR
Black Riders (ír kocsmazene)

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

JÚLIUS 27. (vasárnap)
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18.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Benedetto Marcello: XVII. zsoltár
Savaria Baroque Együttes 
Vezényel: Németh Pál
Közremûködik: Bárány Péter, Kállay Gábor,
Jekl László – ének
Héber intonáció: Fekete László
Támogató:

21.00 TÓKERT
Fellegi Balázs és az Alebriders
Az utóbbi években már ismerôssé vált fúzió egyrészt a
klezmer mûfaj ismerôs, virtuóz világát képviseli, más-
részt, a fôként operaénekesként ismert Fellegi Balázs
révén, a kelet-európai zsidó zene szólisztikusabb ré-
szét. Ebben a világban helyet kap a tánctermek egy-
kori keringôi, tangói az amerikai swing -hatást tük-
rözô számok, a jellegzetes kántorhagyomány dalla-
mai, vagy akár az egyszerû népdalok is. Mindez, szi-
gorúan populáris, pörgôs atmoszférát teremtve a veze-
tô énekhang jegyében rendezôdik egységbe.

22.30 TEATRO KERT (József A. u. 1.)
A hetvenkedô katona, avagy mindannyian
plautus köpönyegébôl bújunk elô!
A Teatro Capriccio Sátorszínház és a
Honvéd Kamaraszínház közös produkciója
Pyrgopolinices, hetvenkedô: Kátai István; Artotrogia,
szolgálónô: Fazekas Júlia; Pleusicles, szerelmes: Dióssi
Gábor; Palaestrio, a szolgája: Gyôry András Botond;
Philocomasium, Pleusicles szeretôje: M.Simon
Andrea; Periplectomenus, gazdag úr: Molnár Csaba;
Acroteleutium, örömlány: Kovács Ágnes Anna;
Milphidippa, örömlány: Gecse Noémi

Díszlet: Józsa István, Kluzsán Róbert, Szigethi Dóra
Zene: Ágoston Béla
Rendezô: Józsa István
A régi cirkuszi bódék hangulatát idézô, egész évben Vi-
gántpetenden mûködô Sátorszínházban a commedia
dell’arte, a bábjáték és a groteszk vásári mutatványok
játékelemeit felvonultatva mutatjuk be Plautus vígjáté-
kát. A „hetvenkedô katona” kegyetlen megleckéztetésével
nemcsak a szerelmes fiatalok lehetnek újra egymáséi, ha-
nem a hazugságaitól kíméletlenül megfosztott „hôs” is
elnyerheti jutalmát: megszabadulhat egyre kényelmetle-
nebb és ijesztôbb, valódi énjét fojtogató, rákövesedett
maszkjától.

22.30 TEMPLOMDOMB
Égnézegetés
Csillagtúrák a Telescopium támogatásával 
Az ûrkutatás aktuális programjai
Elôadó: Dr. Both Elôd a Magyar Ûrkutatási
Iroda igazgatója

... folytatás

VIGÁNTPETEND
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22.30 SÖRSÁTOR
Mistery Gang

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

11.00-16.00 ÖREGISKOLA
Föld és tenger (Ökológiai Játszóház)
„Gyûljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emel-
kedjék ki a száraz.”

TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD
15.00 Ez Gáz

A szegedi folk-rock zenekar 2001 tavaszán alakult.
Az elmúlt két év munkájának eredményeképpen fel-
vették a bemutatkozó, Égi Madár címû albumukat.
A népzene találkozása a jazz-rock és a rock elemeivel
izgalmas koncertélményt ígér.

16.30 Étrend
Mányai Zoltán – gitár, ének; Hangodi
István – billentyû; Petrik Nándor –
basszusgitár; Petrik György – dob, ének.
Megalkottuk a „alternatív fúziós pop” kifejezést. Iga-
zából nehéz lenne beskatulyázni a zenénket, hiszen a
könnyed, funky-s elemektôl kezdve, a rock-ig sok min-
dent „kihallhat” az érdeklôdô. 

TÓKERT
18.30 Padukelis Litván Népi Együttes
21.00 Kord Együttes 

Behán Eszter – szoprán, Móri Beáta – alt,
Balassa Krisztián – tenor, Philipp György –
basszus
KorD együttes, a tavalyi tehetségkutató versenyrôl –
akkor még Java Jive néven.
A spirituálétól kezdve a jazzig többféle stílusú feldol-
gozást készítettek. Még 2002 nyarán megnyerték a
Mûvészetek Völgyének Súgó Tehetségkutató versenyét.

22.30 SÖRSÁTOR
Mistery Gang

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

11.00-16.00 ÖREGISKOLA
Növények – „Teremjen a föld zöldellô
növényeket.”
(Ökológiai Játszóház)

JÚLIUS 29. (kedd)

JÚLIUS 28. (hétfô)
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TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD
15.00 Kelemen Angelika Jazz Triója 

Kelemen Angelika – ének; Dorogi Ákos –
zongora, Szabó Attila – nagybôgô
A jazz tanszakot végzett muzsikusokból 2002. szep-
temberében alakult együttes fiatalos lendülettel játszik
amerikai jazz- standardeket.

16.30 Mizar 
Bábiczki Boglárka – ének; Sárközy Fanni –
billentyûk, zeneszerzés; Schneider Péter –
gitár, zeneszerzés; Bakaja Péter –
basszusgitár; Jász András – altszaxofon;
Pusztai Gábor- dob
A zenekar stílusa leginkább a jazz és funky elemeit öt-
vözi. Feldolgozásokat é saját szerzeményeket játszanak.

18.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Langaléta Garabonciások Vásári Komédiája
(Utcaszínház)
Vásárosok, mutatványosok, égbenyúló
gólyalábakon

19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
NYUGATI SZÉL FESZTIVÁL

A programot
az Európai Közösség támogatja

„Händel másképp”
Közremûködôk: Kincses Veronika –
szoprán, Kertesi Ingrid – szoprán, Gregor
József – basszus, Catherine Estourelle (F) –
szoprán, Cleo Mitilineou (GR) – szoprán,
Michael Haag (D) – basszus
Brass in the Five kvintett: Simai László –
trombita, Tóth Tamás – trombita, Soós
Péter – kürt, Burget Péter – harsona, Takács
Tibor – tuba
A koncert egy igazán különleges összeállítású mûsort
kínál a zenekedvelô közönségnek. A mûsoron George
Friedrich Händel barokk zeneszerzô opera illetve
kantáta részletei csendülnek fel, rézfúvósok kíséreté-
ben. Ha valaki egy kicsit is jártas a barokk kor zené-
jében, ezen nem csodálkozik. A kor szerzôi arra az
összeállításra komponáltak, amit a fejedelmi udva-
rokban, a megrendelôknél találtak. Márpedig rézfú-
vósok akkor is szép számmal voltak. A koncert házi-
gazdái magyar sztárok: Kincses Veronika, Kertesi Ingrid
és Gregor József. Az est különlegessége, hogy 3 ifjú, az
Európai Unió tagállamaiból érkezett mûvészt mu-
tatnak be a közös koncerten.
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TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD
15.00 A dal egy biztos hely – Musical és Zenés

Színpad 
Kis Herceg
Az eredeti Exupéry mû musical változatának dalait és
dalszövegeit Sári Attila írta. Az átvezetô prózai részek
Csizmazia Zsolt munkái, a koreográfus Király Anita,
a dalokat Völler Adél tanította be.

16.30 Detroit
Bíró Ádám – gitár, Balogh Csaba – gitár,
Palócz Lajos – bass, Sebesy Zoltán – dob
A hódmezôvásárhelyi, saját progresszív rock zenéjét
játszó zenekar ’97 végén alakult gitár, bass, dob és
fuvola hangszereléssel. Idén a fuvolista helyére egy
újabb gitáros lépett, melynek hatására valamelyest
megváltozott a zenénk stílusa.

19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Király Csaba orgonakoncertje
Bach: D-dúr prelúdium és fúga BWV 532,
Bach-Liszt: Adagio, Franck: Piece héroique,
Franck: Cantabile Op. 18, Mendelssohn:
c-moll prelúdium Op. 37. No. 1, Chopin-
Liszt: Két prelûd, – e-moll Op. 28. No.
- E-dúr Op. 28. No. 9, Liszt: Angelus, Liszt:
Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak
(Király Csaba átirata) Widor: Toccata,
Király Csaba: Improvizáció
Támogatja:Tutto Hangszer, Tapolca www.tuttohangszer.hu

21.00 TÓKERT
Whitefül Jazz Quartett
Lemezbemutató Koncert:
Future In The Past
A zenekar 2002-ben a Súgó Színpad gyôztese lett.
A Whiteful Jazz Quartet 1997-ben alakult Csikós
Attila gitáros vezetésével,a budapesti Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fôiskola Jazz-tanszakos hallgatóiból.

22.30 SÖRSÁTOR
Mistery Gang

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

11.00-16.00 ÖREGISKOLA
Nap, Hold és csillagok – „Legyenek
világító testek az égbolton.”
(Ökológiai Játszóház)

JÚLIUS 30. (szerda)
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21.00 TÓKERT
Ricardo Salsa Club
Autentikus latin jazz zenét játszó formáció. A zenekar
a salsa mellett a kubai népzene több stílusát is megszó-
laltatja, köztük cha-cha-cha, mambó, son, guaracha,
danzon, stb. A saját feldolgozásokat Tito Puente, Perez
Prado, Memo Acevedo, Irakere, Jesus Chucho Valdes,
Ray Barretto, stb. kompozíciói színesítik.

22.30 SÖRSÁTOR
Mistery Gang

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

11.00-16.00 ÖREGISKOLA
Vízi élôlények és madarak 
„A vizek teljenek meg élôlények sokaságával,
az égen, a föld felett pedig röpködjenek
madarak.” (Ökológiai Játszóház)

TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD
15.00 Sub Rosa (régizenei koncert)

„A Sub Rosa emlékeztet leginkább arra a vándormu-
zsikusokból álló társaságra, akiket 1226-ban egy
Peyrepertuse közeli kis falu piacterén láttam zenélni...”

16.30 Házi Feladat Jazz Group 
Barabás Lôrinc – trombita, Csapó Krisztián
– harsona, Sapszon Bálint – zongora, Torják
Dávid – basszusgitár, Árkosi Péter – dob
Jazz standard-ek sajátos feldolgozása, valamint saját
szerzemények egyaránt szerepelnek a HFJG reperto-
árján. Instrumentális zene az acid jazz-tôl a jazz-
rock-ig. A zenekar tagjai a Liszt Ferenc Zenemûvésze-
ti Egyetem (LFZE) Jazz tanszakának hallgatói.

18.00 Abonyi Fúvószenekar

19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Talea Trió
Perényi Péter – furulya, duda, tekerôlant,
mandola; Mezôfi István – darbukka, udu,
bodhran, ütôgardon; Wittek Béla – ud, dutar,
kantele, ütôhangszerek; Liska Veronika – ének
Mûsorunkban XVI.-XVII. századi udvari zenét, Er-
délybôl származó moldvai és gyimesi dallamokat, va-
lamint ehhez a zenei világhoz kapcsolódó középkori és
reneszánsz táncokat szólaltatunk meg. Feldolgozá-
saikban az európai mûzene magyar népzenével, a
Közel-Kelet hagyományaival és a dzsesszel ötvözôdik.
Elôadásukra jellemzô a különleges hangszerek talál-

JÚLIUS 31. (csütörtök)

... folytatás

VIGÁNTPETEND
kozása – az ebbôl eredô változatos hangszerelés, a dal-
lamok gazdag díszítettsége és az ütôhangszerek inten-
zív jelenléte. 
Támogató:

21.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Figyelj Castro 
Cuba libre, Viva Che Guevara, Cigarillo de
Habana, Vidám latin jazz-rock, Santana,
Sergent García, Ketana nyomán.
A 2002-es Tehetségkutató Színpad díjazottja.

22.30 SÖRSÁTOR
Black Riders (ír kocsmazene)

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

11.00-16.00 ÖREGISKOLA
Háziállatok csúszómászók és mezei vadak
„Hozzon elô a föld élôlényeket fajuk szerint:
háziállatokat, csúszómászókat és mezei
vadakat fajuk szerint.” (Ökológiai Játszóház)

TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD
15.00 Sour Cherry 

Majoros Árpi – billentyû, Iffland Gábor –
szaxofonok, billentyû, Urbán Mátyi –
elektromos és akusztikus gitár, Hazafi Áron
– dob, Pentz Tamás – basszusgitár
A név (ami mellesleg a zenekar kedvenc próbatermi
itókája) egy 2002 nyarán alakult zenekart takar. Ze-
néjükben sok stílus keveredik, a lágy jazztôl az elvon-
tabb progresszív elemekig minden megtalálható.

16.30 Különjárat 
Fatuska Benjámin – gitár, Szabó Ákos –
gitár, Szeidemann Ákos – basszusgitár,
Tôcsér Andrea – dob
Zenéjük középpontjában a jazz és jazzrock mai
irányzati állnak, amelyet blues és népzenei elemek
tesznek színesebbé.

18.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Cirkusz – Ládafia Bábszínház

20.00 KATOLIKUS TEMPLOM
NYUGATI SZÉL FESZTIVÁL

A programot
az Európai Közösség támogatja

AUGUSZTUS 1. (péntek)

24



VVIIGGÁÁNNTTPPEETTEENNDDVIGÁNTPETEND
Gerard Buquet & the Brass – „avagy... 
kortárs-rezek”
Fellépôk: Gerard Buquet (F) – harsona,
Brass in the Five kvintett (Simai László –
trombita, Tóth Tamás – trombita, Soós
Péter – kürt, Burget Péter – harsona)
A Brass in the Five kvintett tagjai mindig törekedtek
az új utak és ezzel egy új addig nem hallott hangzás
illetve elôadás megvalósítására. A mostani produkció-
ban sincs ez másképp. A együttes most Gerard Buquet
francia harsonamûvészt hívta vendégül. A koncerten
a hazai és külföldi kortárs rézfúvós-irodalom remekei
mellett, a népszerû harsonamûvész fantasztikus szóló-
harsonajátéka valamint egy a Brass in the Five együt-
tesre és szóló harsonára írott mûve is megszólal. Az új
darab ôsbemutató, melyet Buquet a Mûvészetek Völ-
gyének ajánlott. 

21.30 TÓKERT
Tropical Transform Quintett 
Horváth ’Tojás’ Gábor – zongora, Jelasity
Péter – alt és soprán szaxafon, Eged Márton
– basszusgitár, Gálfi Attila – dobok, Redô
Dániel – ütôhangszerek
Hangzásvilágukat leginkább a Fusion Jazz az instru-
mentális latin zene és a jazz-funk jellemzi. Zenei fû-
szereik: a magyar és a balkán népzene, a klasszikus
invenciók és a humor. Néhány számuk kifejezetten la-
zulós, funkys, zenéjük azonban mindvégig az ame-
rikai mainstream jazz köré ágyazódik.

23.00 TEMPLOMDOMB
Égnézegetés
Csillagtúrák a Telescopium támogatásával 
Nyári csillagképek és a hozzájuk kapcsolódó
mitológia (elôadás vetítéssel)
Elôadó: Zombori Ottó csillagász a TIT
Uránia Csillagda igazgatója

23.00 SÖRSÁTOR
Black Riders (ír kocsmazene)

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

11.00-16.00 ÖREGISKOLA
Vályogvakolás (Házöko)

Az ember – „Teremtsünk embert
képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá.”
(Ökológiai Játszóház)

AUGUSZTUS 2. (szombat)

TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD
15.00 Quantum Tango 

Tenner Kata – ének, Bainecz István – gitár,
Hána László – ütôhangszer, Hegyaljai Boros
Zoltán – brács, Lábos szabolcs – gitár, saz,
Mezey Péter – fuvola, furulyák
Zenéjük leginkáb a világzenéhez sorolható. Reperto-
árjuk a medítatívtól a flamencoig terjed. A különbözô
zenei irányzatokat képviselô zenészek játéka sajátos
hangzást szólaltat meg.

16.30 Testi Egyenleg 
Prukner Attila (Aramis) – gitár, Kiss Viktor
(Pokíto) – basszusgitár, Friedrich (Rettegett)
Iván – ének, Mikó Péter (Pite) – szaxofon,
Solymosi Robi – dobok
A koncertjeinken jellemzôen két óra felhôtlen kikap-
csolódás, tánc és ereszd el a hajam. Egyfajta „buli-ska”
laza hangulatban, de erôteljesen.

18.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Egyházzene a korok tükrében
Rotunda Énekegyüttes 
Vezényel: Tóthné Mózer Annamária
A Rotunda énekegyüttes 1992-ben alakult, fôként fôis-
kolás, illetve egyetemista fiatalokból. A Rotunda szó
körbástyát, vagy átvitt értelemben körforgást jelent. Az
együttes nevének megválasztása azt a szándékot takarja,
hogy a világ zeneirodalmának minél több korszakából
és stílusából kerüljenek mûvek repertoárunkba.
Különféle korok egyházzenei mûveit éppúgy mû-
sorunkra vettük, mint spirituálékat, népdalfeldolgo-
zásokat, bordalokat, vagy népszerû karácsonyi énekeket.
Támogató:

19.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Antonin Wolf: Kecafán, vagy Hacafán
Meseôrület Az Új Színház stúdiósaival
A király – Torma Attila, A királylány –
Takács Nóra Diána, A rabló – Parádi
Kristóf, A szolga – Boldizsár Tünde
Rendezte: Rajkó Balázs
Szüreális komédia, minden ami az eredetiben is benne
van és még egy kis ráadás. Az igazság úgyis odaát van.

20.00 KATOLIKUS TEMPLOM
NYUGATI SZÉL FESZTIVÁL

A programot
az Európai Közösség támogatja

Gerard Buquet & the Brass – „avagy...
kortárs-rezek”

25



VVIIGGÁÁNNTTPPEETTEENNDD

Fellépôk: Gerard Buquet (F) – harsona,
Brass in the Five kvintett (Simai László –
trombita, Tóth Tamás – trombita, Soós
Péter – kürt, Burget Péter – harsona)
A Brass in the Five kvintett tagjai mindig törekedtek
az új utak és ezzel egy új addig nem hallott hangzás
illetve elôadás megvalósítására. A mostani produkció-
ban sincs ez másképp. A együttes most Gerard Buquet
francia harsonamûvészt hívta vendégül. A koncerten
a hazai és külföldi kortárs rézfúvós-irodalom remekei
mellett, a népszerû harsonamûvész fantasztikus szóló-
harsonajátéka valamint egy a Brass in the Five együt-
tesre és szóló harsonára írott mûve is megszólal. Az új
darab ôsbemutató, melyet Buquet a Mûvészetek Völ-
gyének ajánlott.

21.30 TÓKERT
Chalaban
Váczi Dániel – szaxofon, Kis Sándor –
basszusgitár, Deli Zsolt – harmonika,
Hamid Baïdou – ütôshangszerek, ének, Saïd
Tichiti – guembri, lant, ének Pusztai Gábor
– dob, Monori András – fuvola, trombita
A marokkói zenét játszó zenekar jelenleg az egyetlen
olyan csoport, amely arab zenét játszik. Muzsikájukat
a tradicionális marokkói zenei formák inspirálják. A
darabok általában lassúak és erôsen improvizáltak.

23.00 TEMPLOMDOMB
Égnézegetés
Csillagtúrák a Telescopium támogatásával 
Nyári csillagképek és a hozzájuk kapcsolódó
mitológia (elôadás vetítéssel)
Elôadó: Zombori Ottó csillagász a TIT
Uránia Csillagda igazgatója

23.00 SÖRSÁTOR
Black Riders (ír kocsmazene)

10.00-20.00 TÓKERT-VÁSÁRTÉR
Népi és iparmûvészeti vásár

11.00 KATOLIKUS TEMPLOM
A Kijevi Gyermek Opera Kórus
a Veszprémi Vivace Kórus Fesztivál vendége-
ként lép fel a Mûvészetek Völgyében.
Mûsorukban fôleg operamûvek és klasszikus zeneszer-
zôk más mûfajú zenei mûvei: egyházi énekek, kórus-
mûvek, valamint Ukrajna népzenei hagyományain
alapuló énekek találhatók.         Támogató:

AUGUSZTUS 3. (vasárnap)

... folytatás

VIGÁNTPETEND
15.00 TEHETSÉGKUTATÓ SZÍNPAD

Oktett-lányok
Együttesünk, 1999-ben alakult, a jelenlegi felállás-
ban (hat fuvolista és egy csellista). 
Repertoárunkban egyaránt megtalálhatóak klasszikus
barokk és reneszánsz darabok, könnyebb dallamok,
több ragtime valamint kortárs mûvek is.

17.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Nemzetközi Rézfúvós Tábor és
Mesterkurzus zárókoncert
A Brass in the Five együttes már hagyományosan – 7.
alkalommal – megrendezésre kerülô rézfúvós tábor és
mesterkurzusa az idén nemzetközivé alakul. Az
Európai Szél projekt keretében 5 ifjú muzsikus
ismerkedik a magyar rézfúvószene értékeivel és fiatal
magyar zenésznövendékekkel. Az idén Ausztriából
(St.Pölten), Csehországból (Prága) és az USA-ból
(New York) is érkeznek meghívottjaink. A táborban a
Brass tagjai tapasztalatuk és tudásuk legjavát átadva
vezetik be a növendékeket a kamara muzsikálás
rejtelmeibe. A külföldi és hazai hallgatók pedig ba-
rátságot kötve erôsítik az országok közötti kapcsolatot.
A táborban nyelvi nehézségek nem lesznek, hiszen egy
nyelvet beszélnek, egy nyelven olvasnak és írnak. Ez a
nyelv pedig a zene nyelve.

21.00 TÓKERT
Nigun 
Párniczky András – gitár; Bacsó Kristóf –
alt, szoprán szaxofon; Nagy Péter – bôgô;
Gavallér Csaba – dobok, derbuka
A zenekar tagjai, akiket a közös zenei érdeklôdésen
kívül barátság is összeköt, a tradícionális zsidó zenét
(klezmer,szefárd,szakrális) ötvözik jazz és szabad-
improvizációs elemekkel. Az így létrejött zenei szöve-
tet egyaránt jellemzi a zsidó zene dallam világa vala-
mint az improvizativ elemek összessége.

22.30 TEMPLOMDOMB
Égnézegetés
Csillagtúrák a Telescopium támogatásával 
A Naprendszerünk, a nagy Mars-közelség
(elôadás vetítéssel)
Elôadó: Molnár Attila csillagász

„Völgystopp”
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9.00 MESTERSÉGEK BEMUTATÓI
Kézmûvesek bemutatói
Linómetszés a Szolnoki Metszôkörrel
Langalló reggeli
Honfoglaláskori mintára készített szállítható agyag-
harang kemencében kovásszal kelesztett kenyértésztá-
ból kemencés lángost sütünk szalonnával, hagymával,
tejfölösen.

10.00 FÔZÔVERSENY
A falu lakosságából, sportolókból, a térség politikusai-
ból, népmûvelôibôl, mûvészeibôl verbuválódott csopor-
tok versengenek a legfinomabb pörkölt elkészítésére..

11.00 MALOM- ÉS SAKKVERSENY
A Klastrom sátrában minden délelôtt lehetôség nyílik,
hogy a felnôttek is játékkal töltsék a szieszta idôt. A
versenyek gyôztesei 1.000,- Ft értékû büféutalványt
kapnak.

13.00 JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA
Sallai Flórián Cigányzenekara
A Dabrókai Csárda évtizedek óta állandó cigányze-
nekara.

14.00 DÖRÖGDI HÉTPRÓBA
4 fôs csoportok jelentkezését várjuk a Klastrom
sátorban a legfurcsább ügyességi feladatok elvégzésére.
A díj 5.000,- Ft büféfogyasztás.

PÉCSI AMRITA EGYESÜLET
Roma kulturális programokat, beszélgetéseket, népraj-
zi elôadásokat szervez a Klastromfaluban felépített
roma sátorban.
„A mi házunk” programsorozat
Legfontosabb feladatunknak tartjuk azt, hogy az elô-
adások mellett személyes beszélgetéseken keresztül is
megismertessük a hozzánk ellátogatókkal a roma tár-
sadalom kulturális értékeit. Lesznek kézmûves foglal-
kozások, fafaragás, mesemondás, beszélgetések, kiállí-
tás (szociofotókból és roma mûvészek festményeibôl),
ételkóstolás (csirkés lecsó, punya)

MINDENNAPI PROGRAMOK

KKLLAASSTTRROOMMFFAALLUU

Az idei évben immáron 3. alkalommal várja
a Völgylátogatókat ez a hely. Falu a faluban,
Klastromfalu a Völgy szívében, zenével, szín-
házzal, tánccal, gyermekprogramokkal, játék-
kal. Egyike lett a legnépszerûbb helyszíneknek,
programok hajnaltól-hajnalig. Nincs megállás,
10 nap non-stop mûsor az idelátogatók részére.
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Elôadások
Cigányság helye a szociológiában, A cigány zene és
tánc, Cigányok ábrázolása a médiában
Irodalmi est
„A kilógatott konyharuha”
Jónás Tamás – író, költô, Beck Zoltán – irodalmár,
Pécsi Tudományegyetem, Ignácz József-RádióC

ÖTÓRAI TEA LUKICS GYURIVAL
Ami a 60-as években kimaradt
Lesz némi vetélkedô, diszkrét nyeremények, laza tánc
és egy kis tea.

TÁRSASJÁTÉKOK
Látogatóink újra játszhatnak rég elfeledett játékaik-
kal (Ki nevet a végén?, malom, lengôteke, stb.)

IIPPAARRIIPPAARR((KK))  „Völgyiparmûvészet”

Látvány, meglepetés, show, hurrá-élmény.
Ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni a Magyar
Iparmûvészeti Egyetem fiatal mûvészeinek állan-
dó programját. Olyan látványos és kreatív esemé-
nyeknek lehetnek részesei az idelátogatók, melyek
tükrözik a fiatal mûvészek alakuló, friss világké-
pét. A változatos, minden nap megújuló prog-
ramkínálat mellett a kiállítás palettáján a piros,
a sárga, a zöld, a kék, és a fekete színek egy-egy
kiállító termet, és ennek megfelelôen az öt szakot,
textiltervezô, építész, szilikáttervezô, formaterve-
zô, vizuális kommunikáció képviselik.

MINDENNAPI PROGRAMOK

ÔÔSSÖÖKK  HHÁÁZZAA

Volt egyszer egy ház...
Szeretnénk élôvé tenni pár napra a múltat.

Hisszük, hogy ami életre kelt, életben marad-
hat! Ha csak pár napra is, a plébánia kemencé-
je kenyeret süt, a plébánia kertje újra embereket
fogad, viták és nevetések hangzanak fel. Mesé-
ket mondunk, és meséket mondanak nekünk. A
mesékben mindig ott vannak az álmok, és ál-
modni jó: rádiókról, hitrôl, korszakokról, szo-
bákról, emberekrôl, gombákról, úttörôkrôl.

Az Ôsök Háza brigádja: Illés Sándor plébá-
nos, Szôke András, Rózsa Vera, Lukics György,
Lukics Vanda
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11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás
Kreagyár – Megdobunk egy ékszerrel
Térépítô játék – kockakirakó, vagy más
Szemétdesign – Mire jó a poharad?
Irkafirka – közös képalkotás
Marokedény készítés
Emléktégla készítés
Képzeletbeli falusi állatok mintázása
Kemenceölelés – Ki bírja tovább?
Sötétedés után éjjeliedény készítés
Agyagsöndörítés
Akusztikus edénykészítés – este örömzene
OCTOGON sarok
„Nôi napozó” – Bosszantsd fel rokonaid
képeslappal!
Zsákbamacska fotó
„Csúsztatott realtime-kép” – „Ki mit tud?” 
Paparazzi játék – fejkendônkben lekapunk
Karikatúra-, portrérajzolás
„Zászló lesô”
Mûvészpalántázás – gyerekfoglalkozások
„Flash-elj rá” – ...az esti zenés vetítésekre!
Zeneterasz – ad hoc I.
Dilettantó Koncsertó – ad hoc II. Hozz te is
hangszert!
After 00.00 – chillout DJ-VJ látvány-show 

ÓVODAKERT
14.00-19.00 Szélúrfiak háza, Nemzetek

kertje, népek színe, virága
Az adott kultúrára jellemzô tárgyalkotó mûvészet,
kézmûves mûhely, népi és gyermekjátékok, koncertek
és táncházak, mesemondás és bábszínház
Kézmûves Mûhely

14.00 Szélrózsaforgatás
Szélébresztô, szélköszöntô, virágmagok fogadása 
Szélúrfi ládájából térformáló játék, kiállítás
Virágtérkép ültetés

14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai
18.00 Estvéli könyörgés

Szélcsendesítô imák, altatók az ég négy tájáról.
Szélrózsaforgatás

ALSÓ ISKOLA
10.00-20.00 Internetes Játszóház

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
szervesében és támogatásában

MINDENNAPI PROGRAMOK

MINDENNAPI PROGRAMOK

10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

18.00 ÔSÖK HÁZA
Az Ôsök Háza 2003-as szellemi étlapjának
ismertetôje Szôke Andrással

IPARIPAR(K)

11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás

20.00 „Völgyiparmûvészet” kiállítás megnyitó
Megnyitja: Ferkai András építész

00.00 After 00.00 – chillout DJ-VJ
Látvány-show

ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Magyar nap
Kézmûves Mûhely
Nemezelés, gyékény, szövés, magyar rovásírás

14.00 Szélrózsaforgatás

14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai

15.00 Múlt-kor
– Történeti játszóház gyerekeknek
Történelmi korok gyermekek számára is érthetô be-
mutatása, amely a kíváncsiságra, gyermeki aktivitás-
ra és alkotó fantáziára épít.

17.00 A báránnyá változtatott királyfiak
Fabatka Bábszínház 
Francia népmese nyomán, klasszikus mese átokkal,
boszorkánnyal, királylánnyal és királyfival. Talán a
végén minden jóra fordul...?

18.00 Estvéli könyörgés

18.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Dinnyés József estje
„Minden este másik 20 verset és 5 zsoltárt énekelek, így
200 énekelt vers és 50 Dávid zsoltár hangzik el július
25 és augusztus 3 között a református templomban.”

22.00 MÛVELÔDÉSI HÁZ
Az eltûnt idô nyomában... ...Élet...
DAH Színház (Ukrajna)
Zenész – Ilia Fetisov; Vôfély, Vôlegény, Katona –
Valera Gladunets; Menyasszony, Katona feleség – Olga
Karapata; Vôlegény anyja – Irina Korin; Zenész fele-
sége – Susana Karpenko; Zenész szeretôje – Anna
Arkipchuk; Menyasszony anyja, egy özvegy - Natascha
Serbina; Barátságos Fiatal Nô – Masha Firsova

JÚLIUS 25. (péntek)
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„Különös történet ez. Az orosz kultúrán nôttem fel,
nem beszélek ukránul, soha nem éltem falun. És egy-
szer csak közös munkába kezdek a Bojichi népi együt-
tessel. Hiszen a valódi kultúrában, nyelvben és dal-
ban olyan erô van, mint a földben, olyan energia
áramlik belôlük, hogy azt a közönség is nyitott szívvel
és lélekkel fogadja be.” (Valdislav Troicky, rendezô)

22.00 LÔTÉR SZÍNPAD
„Szín a színen”
A Magyar Iparmûvészeti Egyetem textiles
hallgatóinak divatbemutatója a 2003-as évi
kollekciójából

KLASTROMFALU
19.00 Megnyitó

melyen a Klastrom vendége, a Somlói Borrend új tisz-
teletbeli taggal bôvül Márta István személyében.
Közremûködik a devecseri iskola Fúvós Zenekara

19.30 Hallatlanok
Az együttes fôként ajkai amatôr és hivatásos énekesek-
bôl, zenészekbôl áll. A 8-10 fôs énekegyüttest mindig
élô zene kíséri, régi kedves dalokat játszanak.

20.30 InterPál alteretrock tánczene
Paranormális kalandozás a slágerek világában, Szécsi
Punk, a 007-es ügynök útmutatási alapján.

24.00 Sátorzene

ÔSÖK HÁZA
08.00 Hajnali kenyérsütés

10.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással
Téma: Volt egyszer egy TSZ
Beszélgetôtársak: Rádli János, Kocsor Gyula, Sárffy
Endre, Böröczki Imre, Török Károly

14.00 Mesedélután Szôke Andrással
15.00 Dr. Z. és E.T. (jazz)

Zrubka Zsombor – vibrafon, Eichinger
Tibor – gitár

18.00 Az érintés szabadsága
Beszélgetés Páger István jóga tanárral

JÚLIUS 26. (szombat)

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
Balázs Elemér Group
Czerovszky Henriett – ének, Wínand
Gábor – ének, Juhász Gábor – gitár, Balázs
József – zongora, Szandai Mátyás –
nagybôgô, Dés András – ütôhangszerek,
Balázs Elemér – dob

... folytatás
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10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

IPARIPAR(K)
11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás

11.00 Zászló lesô
Zászlókiállítás az egyetem hallgatóinak
munkáiból, megnyitja: Molnár Gyula
grafikusmûvész, tanszékvezetô

16.30-17.30 Dilettantó Koncsertó a 
Söndörgôvel

00.00 Mûvészkilátó Avató
Az építész hallgatók helyszínre adaptált installációja,
mely a továbbiakban színpadként, zeneteraszként, ki-
látóként, kiállító helységként mûködik.
Felavatja: Ferkai András építész

00.15 After 00.00 – chillout DJ-VJ
Látvány-show 

ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Török nap
Kézmûves mûhely
Szövés, szônyegcsomózás, töröksíp készítés, viaszos
batik, nemezkészítés, lemezdomborítás

14.00 Szélrózsaforgatás

14.30 Játszadozó szélúrfiak
Népek játékai

15.00 Múlt-kor Történeti játszóház

16.30 Somkai Kara Dávid
Néprajzi elôadás

17.30 Arasinda zenekar
Koncert és hangszerbemutató

18. 30 Estvéli könyörgés

17.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Dinnyés József estje
200 dal és 50 zsoltár (mindennap másik összeállítás)

19.00 KEREKERDÔ
Közös tánc és dob a hegyen
a Nemzetközi Színházkutató Intézet
színészeivel
(USA – Pennsylvania – Coatsville)
Találkozás a Kerekerdônél, a Klastromfalu
fölött.
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21.00 LÔTÉR SZÍNPAD
Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné
Vígjáték két felvonásban
Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti
Színház
Karnyóné – Szûcs Nelly; Karnyó – Varga József;
Samu –Trill Zsolt; Boris – Kátya Alikina; Lázár
– Ivasokovics Viktor; Lipptopp – Gáspár
Sándor; Lipittlotty – Eperjes Károly; Kuruzs –
Kristán Attila; Tündér – Vass Magdolna;
Tündérfi – Ferenczy Attila; Tempefôi – Tóth
László; Szuszmir – Sôtér István; Rozália –
Kacsúr Andrea; Petronella – Orosz Ibolya;
Pillangó– Béres Ildikó; Esmeretlen – Kacsúr
András; Imre – Szabó Imre
Zene: Pál Lajos
Jelmez- és díszlettervezô: Balla Ildikó
Koreográfus: Énekes Istvám
Rendezô: Vidnyánszky Attila
„A hányatott sorsú poéta Az özvegy Karnyóné s két
szeleburdiak címû énekes táncos komédiáját Csurgón
írta 1799-ben, a darabot tanítványaival elô is adat-
ta. A férj után epekedô éltes kereskedôasszony és a va-
gyona után vágyódó két kelekótya szellemes-humoros
históriájával Csokonai elsôsorban mulattatni akart.
A mulattatás, a komédiázás a mostani elôadás rende-
zôjének is elsôdleges célja...”

22.00 MÛVELÔDÉSI HÁZ
Az eltûnt idô nyomában... ...Élet...
DAH Színház (Ukrajna)
(lásd július 25. 22.00)

KLASTROMFALU
9.00 Kézmûvesség, linómetszés, langalló reggeli
10.00 Fôzôverseny
11.00 Malom- és sakkverseny
13.00 Jó ebédhez szól a nóta
14.00 Dörögdi hétpróba
17.00 Magyar Honvédség Zalaegerszegi

Nyugállományúak Klubja
A többszörös aranyérmes dalkör zalai népdalgyûjtése-
ket ad elô

18.00 Fláre Beás zenekar
A Mûvészetek Völgye kedvelt zenekara, devecseri
cigány fiatalok alkotta együttes, mûsorukban fôként a
teknôs cigányok zenei hagyományai szólalnak meg.

19.00 Prímástalálkozó
A Völgy egyik legrégebbi és talán legsikeresebb népmû-
vészeti rendezvénye. A magyar népzenei élet legkivá-
lóbb muzsikusai gyûlnek össze erre a programra. Az
est házigazdája a Téka zenekar.

24.00 Ef Zámbó Happy Dead Band
A Klastrom állandó vendégei, koncertjeik mindig ha-
talmas érdeklôdésre tartanak számot.

ÔSÖK HÁZA
9.00 Ha-Tha jóga Páger Istvánnal

11.00 Katolikus mise a templomban

15.00 Azok a dalok másképp szóltak
Idézetek a Dörögdi Pébánia 1868-as kötetébôl Nagy
Árpád zeneszerzô, karmester elôadásában. 
Közremûködik Nemessányi Éva énekmûvész.

10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

IPARIPAR(K)

11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás

23.00 Dilettantó Koncsertó és Taketti

01.00 After 00.00 – chillout DJ-VJ
Látvány-show

ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Indiai nap
Kézmûves mûhely
Szövés, mandala papírra, textilre, selyemfestés, 
Virágszövés, fûzés

14.00 Szélrózsaforgatás

14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai

15.00 Jeszenszky István és zenekarának
koncertje és indiai hangszerbemutató

16.30 Bácskai Gabi néprajzi elôadása 

17.30 Jelenetek a Máhábharátából 

18.30 Estvéli könyörgés

15.30 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés istentisztelet
Közremûködik Dinnyés József
A misét celebrálja Fábry Szabolcs lelkész

17.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

JÚLIUS 27. (vasárnap)

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
Dés-Snétberger Duó
Dés László – szaxofon
Snétberger Ferenc – gitár
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18.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Iliumi nôk I. rész
elôadja a Nemzetközi Színházkutató Intézet
(USA – Pennsylvania – Coatsville)
(lásd Kapolcs, július 25. péntek,
20.00 Gástya árok)

19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Dinnyés József estje 
200 dal és 50 zsoltár (mindennap másik összeállítás)

19.00 MÛVELÔDÉSI HÁZ
Molnár Ferenc: Liliom
a Csend Színház elôadása
Egy csirkefogó élete és halála külvárosi legenda 7 képben
Liliom a körhinta csalogatója – Csányi
Sándor; Juli, a cselédlány, Lujza, az öreg Juli
lánya – Pokorny Lia; Mari, Juli barátnôje –
Pelsôczy Réka; Muskátné, a körhintás,
Az öreg Juli – Bakos Éva; Ficsúr (Liliom
barátja), Kapitány, Kádár – Lengyel Tamás;
Beifeld Hugó (Mari vôlegénye), Fogalmazó,
Hollunderné, Berkovics, Linzmann Zsidó –
Basa Imre; Orvos, a jegyzô tolmácsa –
Tapolczai Gergely
Látvány: SoSa
Jelnyelvi korrepetítor: Tapolczai Gergely
Külön köszönet az elôadás létrehozásába nyújtott
segítségért: Béres Attilának, Lôkös Ildikónak és Schilling
Árpádnak Támogatók:

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium,

HG Event Technics Kft., Új Színház

A Fogyatékkal élô személyek európai éve 2003. alkal-
mából szeretnénk a széles közvélemény figyelmét föl-
hívni a siket és nagyothalló gyermekek és felnôttek
helyzetére, akik a hallóknál sokkal nehezebben kom-
munikálnak. Emellett másik célunk, hogy társadal-
munk egyértelmûen fogadja el a jelnyelvet, mint a
kapcsolatok eszközeinek egyikét.
Kezdeményezésünkrôl kettôs eredményt remélünk:
egyrészt, hogy a siket és nagyothalló nézôk számára
„anyanyelvi” elôadás kertében színházi élményt bizto-
sítsunk. Másrész pedig a halló nézôk és az elôadásban
közremûködôk bevonásával a közvéleményt is formál-
hassuk a magyar jelnyelv, a siketek sajátos kultúrájá-
nak elfogadtatása érdekében.
Ebben a munkában volt partnerünk az a hat fiatal
színész, aki szakmai tudásának, tehetségének és szor-
galmának a legjavával készült a különleges elôadásra.

... folytatás
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21.00 LÔTÉR SZÍNPAD
Vadászat
A Hobo Blues Band és a Beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház közös
produkciója
Zene: Hobo Blues Band – Földes László
Hobo (ének); Nagy Szabolcs (billentyû);
Fehér Géza (gitár); Hárs Viktor (bass);
Gyenge Lajos (dob)
Mûvészet: Nimfák – Szûcs Nelli, Kátya
Alinkina, Béres Ildikó, Vass Magdolna;
Vadászok – Trill Zsolt, Tóth László, Rácz
József, Ivaskovics Viktor; Hajtók – Varga
József, Szabó Imre, Sôtér István, Kacsur
András; Vad – Kristán Attila
Díszlet: Balla Ildikó
Zenei vezetô: Nagy Szabolcs
Rendezte: Vidnyánszky Attila
Hobo (Földes László) és a Hobo Blues Band legsikere-
sebb, immár kultikus albuma, zenei története a Vadá-
szat. A korról (1984) íródott, aktualitása azonban ma is
érvényes. A megjelenés pillanatában csak részben adatott
meg a lehetôség, hogy Hobo eredeti elképzelését vigye
lemezre. Kimaradtak versek, kimaradtak dalok, a
szerkesztésbe beleszólt az akkori politika. Most végre úgy
szólal meg a mû, ahogy a szerzô annak idején elképzelte.
Vidnyánszky Attila nem koncertet rendez, hanem kiváló
színészekkel színházi elôadássá formálja a Vadászatot.
A 2002-es Mûvészetek Völgye közönségdíjas elôadása.

KLASTROMFALU
9.00 Kézmûvesség, linómetszés, langalló reggeli

10.00 Fôzôverseny

11.00 Malom- és sakk verseny

13.00 Jó ebédhez szól a nóta 
Sallai Flórián Cigányzenekara 

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00 Paprika Jancsi
Bartha Antal vásári bábjátéka

17.00 Bokály zenekar

18.00 Veszprém Megyei várkapitányság 
bajvívó bemutatója

19.00 Aranysarkantyús gála
Aki a békéscsabai Országos Szólótáncversenyen díjat
nyer, Magyarország legkiválóbb táncosai közé emelke-
dik. A ma este bemutatkozó táncosok mindegyike egy
vagy több alkalommal is kiérdemelte az „aranysar-
kantyús” kitüntetést. A mûsoron rendezvény eredeti
zenekara, a Békés Banda muzsikál. 
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Kb. 20.30 Iliumi nôk II. rész (a sátorban)
elôadja a Nemzetközi Színházkutató Intézet
(USA – Pennsylvania – Coatsville)
(lásd Kapolcs, július 25. péntek, 22.00
Gástya árok)

24.00 Amorf Ördögök
Zenéjük visszanyúlás több letûnt korhoz és stílushoz.
Felhasználnak hangulatokat, érzéseket a régi paraszti
világból, a ’40-es évekbôl, a film noir-ból, a sanzonok-
ból. Zenéjükben megtalálhatóak különféle népzenei
elemek is, de nem zárkóznak el klasszikus zenei elemek
felhasználásától sem. És mindehhez jön még a szving,
a jazz, a reggae, szamba, tango, bossanova, funky, na
és persze az elektronikus zene. Ebbôl a kavalkádból
összeáll egy egység.

ÔSÖK HÁZA
11.00 Dallamok az ima szárnyain

Elôadó: Fekete László fôkántor

15.00 Takács Árpád famûves bemutatója.

10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

IPARIPAR(K)
11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás

21.00 Animációs filmvetítés az egyetem 
hallgatóinak munkáiból.

22.00 Dilettantó Koncsertó
Hozz te is hangszert!

00.00 After 00.00 – chillout DJ-VJ
Látvány-show

JÚLIUS 28. (hétfô)

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
Budapest Jazz Orchestra
Fekete-Kovács Kornél – trombita, Wínand
Gábor – alt-szaxofon, Jasna Jovisevics – alt-
szaxofon, Zana Zoltán – tenor szaxofon,
Dennert Árpád – tenor szexofon, Varga
György – bariton szaxofon, Puskás Csaba –
trombita, Ducsai Szabolcs – trombita,
Hámori János – trombita, Csizmadia Dávid –
trombita, Schreck Ferenc – harsona, Almási
Attila – harsona, Skerletz Gábor – harsona,
Nagy Viktor Dániel – basszus harsona, Cseke
Gábor – zongora, Hárs Viktor – nagybôgô,
basszusgitár, Pusztai – dob

ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Brazil nap
Kézmûves mûhely
Gyöngyszövés, maszk készítés, nádból, háncsból tárgy-
készítés
Fekete Zsolt Brazilia kiállítása

14.00 Szélrózsaforgatás

14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai

15.00 Kapoeira bemutató 

16.30 Zákonyi Bence néprajzi elôadása 

17.00 Brazil mese

18.00 Estvéli könyörgés

19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Dinnyés József estje 
200 dal és 50 zsoltár (mindennap másik összeállítás)

22.00 MÛVELÔDÉSI HÁZ
Darvas-Pintér: Parasztopera
Pintér Béla Társulata – Szkéné Színház
A vôlegény – Pintér Béla; Anyja – Baranyi
Szilvia; Apja – Tóth József; Mostohatestvére –
Enyedi Éva; A menyasszony – Nagy-Abonyi
Sarolta; Anyja – Szalontay Tünde; Apja –
Bencze Sándor; Állomásfônök – Thuróczy
Szabolcs; Az idegen – Deák Tamás
Zenészek: Darvas Benedek – csembaló, 3
húros brácsa; Veér Bertalan – hegedû; Pelva
Gábor – hegedû; Nyíri László – hegedû; Póta
György – nagybôgô
Díszlet: Horgas Péter; Tamás Gábor
Jelmez: Benedek Mari
Énektanárok: Berecz Bea, Palya Bea
Zeneszerzô: Darvas Benedek
Írta és rendezte: Pintér Béla
A Parasztoperában egy balladisztikus történetet dol-
goztunk fel opera formában. Zenéjének alapja az er-
délyi magyar népdalok, és a barokk bizarr, mégis ho-
mogén elegye. A történet talán sokak számára ismerôs
lesz. Nekem a nagymamám úgy mesélte, hogy Sza-
badszállás környéki emberekkel történt ez meg nagyon
régen. Bocsássák meg nekem, ha egyelôre csak annyit
árulok el belôle, hogy lesz benne néhány boldogtalan
sorsú ember, szenvedély, humor, vérfertôzés és gyilkos-
ság. Akinek tetszik, nézze meg többször is! Akinek
nem tetszik, nézesse meg magát!

KLASTROMFALU
9.00 Kézmûvesség, linómetszés, langalló reggeli

11.00 Malom- és sakk verseny
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KLASTROMFALU
14.00 Dörögdi hétpróba

17.00 Erky zsebszínház: István a Sirály 
4 éve mûködô amatôr színház, fôként vidám darabokkal.

18.30 Hawai Pop System
Moldvai magyar népzene alapjaira épülô jazz jellegû
zenei feldolgozásokat játszanak.

21.00 Az akasztottak balladája
François Villon verseit elôadja: HOBO
Elhangzanak: Faludy György, Illyés Gyula, József
Attila, Mészöly Dezsô, Szabó Lôrinc, Vas István for-
dításai
Zene: Hárs Viktor és Nagy Szabolcs
Jelmez, Díszlet: Balla Ildikó
Rendezô: Vidnyánszky Attila
Villon-Hobo-Vidnyánszky – lehet, hogy többet nem is
kell ehhez fûzni. Utolsó órák egy börtönben; nem a kö-
zépkor idézôdik meg, s nem is a halálközeli állapot, ha-
nem hogy miért születünk és miért élünk, mi a boldog-
ság s minek a számadás – dalban és képben életre keltve.
Az Új Színház produkciója.

ÔSÖK HÁZA
11.00 Volt egyszer egy Klastrom

Buzás Szilvia elôadása Kralovánszky Alán
hagyatéka alapján

15.00 Hagesher együttes
A zsidó liturgia napjaink zenei kultúrájában

10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

IPARIPAR(K)
11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás

21.00 Animációs filmvetítés az egyetem 
hallgatóinak munkáiból.

22.00 Dilettantó Koncsertó és Borsos Miklós 

00.00 After 00.00 – chillout DJ-VJ
Látvány-show

JÚLIUS 29. (kedd)

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
Off Course
Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Juhász
Gábor – gitár, Barcza Horváth József –
nagybôgô, Dés András – ütôhangszerek

... folytatás
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ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Japán nap
Kézmûves mûhely
Origami, papirusz árnykép, sárkányépítés, selyemfes-
tés, maszk készítés

14.00 Szélrózsaforgatás
14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai
15.00 Japán teaház és hangszer bemutató 
16.00 Kalligráfiák – Kiss Eszter elôadása
17.00 Japán mese
18.00 Estvéli könyörgés

19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Dinnyés József estje
200 dal és 50 zsoltár (mindennap másik összeállítás)

19.00 LÔTÉR SZÍNPAD
Harisnyás Pippi
Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
(lásd Kapolcs, július 31. Mi Színpad, 19.00)

21.00 MÛVELÔDÉSI HÁZ
Darvas-Pintér: Parasztopera
Pintér Béla Társulata – Szkéné Színház
(lásd július 28. 22.00)

KLASTROMFALU
9.00 Kézmûvesség, linómetszés, langalló reggeli

11.00 Malom- és sakk verseny

14.00 Dörögdi hétpróba

17.00 Mészáros zenekar
Úgy tartják, a magyar népzene nem feldolgozandó
alapanyag, ezért az eredeti tiszta formájában állítják
azt a közönség elé. A klasszikus vonós hangszerek mel-
lett kiegészítésként megjelenik a cimbalom.

18.00 Kövi Szabolcs koncert

19.00 Litván Állami Népi Együttes

20.30 30Y koncert
Az alternatív zene fiatal, de egyre ismertebb képviselôi.

00.30 Pait Holliday

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
CREATIVE ART GROUP
Horgas Eszter: fuvola
Creative Art Jazz Trió: Vukán György –
zongora, Berkes Balázs – nagybôgô, Balázs
Elemér – dob
Budapest Szaxofon Quartett: Szepesi Bence
– szoprán szaxofon, Puskás Levente –
altszaxofon, Tószegi Bernát – tenor szaxofon,
Horváth Marcell – bariton szaxofon
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ÔSÖK HÁZA
11.00 A barokk lelkivilága

Felhôsi István festômûvész, restaurátor
elôadása

15.00 Navrang együttes
„Gép és népzene könnyed találkozása a kertben, majd
együttzsongás a közönséggel, síp, dob, nádihegedû le-
gyen nálatok!”

10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

IPARIPAR(K)
11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás

18.30 Design árverés
Szalai András építész és mûvészettörténésszel

22.00 Dilettantó Koncsertó
és Vasárnapi Próba

00.00 After 00.00 – chillout DJ-VJ
Látvány-show

ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Spanyol nap
Kézmûves mûhely
Selyemfestés, batikolás, tárgy készítés a tenger kincseibôl,
maszk-készítés

14.00 Szélrózsaforgatás

14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai

15.00 Rizs fekete babbal
Spanyol történeti játék

15.45 Flamenco táncház
Táncos: Barsi Laura

17.00 Aranyhajó, ezüstbárka, selyemcsónak
Spanyol népmese

18.00 Estvéli könyörgés

MÛVELÔDÉSI HÁZ
Kistérségek és kultúra az Európai Unióban I.

A Völgyben elôször, két napos konferenciát tartunk a
Völgy „falait” kívülrôl és belülrôl feszítô, az Európai
Uniót is érintô kérdésekrôl, a XXI. sz.-i kommuniká-
ciós csatornáról, közgazdasági, mûvészet-és kultúrpo-
litikai, filozófiai kérdésekrôl. A beszélgetéseket egyenes
adásban, az origo.hu-n közvetítjük.

A konferenciát támogatja
az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

JÚLIUS 30. (szerda) 15.00-16.30 Kulturális turizmus – 
Magyarország – fesztivál ország: 2005...?
Elôadó: Burget Péter, titkár – Magyar
Fesztivál Szövetség
Panelbeszélgetés

17.00-18.00 Az Internet metafizikája
Elôadó: Csepeli György államtitkár,
Informatikai és Hírközlési Minisztérium

19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Dinnyés József estje
200 dal és 50 zsoltár (mindennap másik összeállítás)

19.00 LÔTÉR SZÍNPAD
Harisnyás Pippi
Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
(lásd Kapolcs, július 31. Mi Színpad, 19.00)

KLASTROMFALU
9.00 Kézmûvesség, linómetszés, langalló reggeli

11.00 Malom- és sakk verseny

14.00 Dörögdi hétpróba

17.00 Jeszenszky István zenebohóc 

18.00 Dinamic R’n’R Klub
Az ajkai táncegyesület a magyar versenytáncos mozga-
lom egyik legismertebb képviselôje. Tagjai közül töb-
ben voltak már világversenyek szereplôi, díjazottjai.

20.00 Király Csaba orgonakoncertje
Bach: d-moll toccata és fúga BWV 565,
Mozart: F-dúr Andante KV. 616, Franc: h-moll
prelûd, fúga és variáció Op. 18, Boëllmann:
Gótikus szvit, Dupré: Noël variációk, Liszt: Les
préludes (Király Csaba orgonaátirata), Widor:
Toccata, Király Csaba: Improvizáció
Támogatja:Tutto Hangszer, Tapolca www.tuttohangszer.hu

00.30 Kékpingvin
A darab a Zalaegerszegi Színház fiatal színészei,
Kató Balázs fôszereplô, Schmidt Antal operatôr (fil-
mes háttéranyag), a 30Y zenekar és Villányi Tamás
klarinétos közös munkájának eredménye.

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
Babos Project Romani
Babos Gyula – gitár, Kunovics Katinka –
ének, Jelinek Emil – ének, kanna,
Nagy Lajos – zongora, Hárs Viktor
–nagybôgô, basszusgitár,
Borlai Gergô – dob



ÔSÖK HÁZA

11.00 Beszélgetés Illés Sándor plébánossal a 
„rádió aranykoráról”
A szikratávírótól a „Szputnyik”-ig
„Lássátok, halljátok” – egyveleg
elektroncsôre
Házigazda: Lukics György

15.00 „Flódni”
A zsidó élet különbözô színfoltjai.
Elôadó: Szilinyi Roland

10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

IPARIPAR(K)
11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás

21.00 Animációs filmvetítés az egyetem
hallgatóinak munkáiból.

22.00 Dilettantó Koncsertó
Hozz te is hangszert!

00.00 After 00.00 – chillout DJ-VJ
Látvány-show

LÔTÉR SZÍNPAD
10.00-22.00 Krisna Völgy

a Mûvészetek Völgyében
A „Lépések egy jobb világ felé” két és fél hónapos ma-
gyarországi gyalogtúra egyik állomásaként jutottunk
el a Mûvészetek Völgyébe.
Egész napos programjaink: indiai tradicionális zenék
és táncok, pantomim, elôadások és beszélgetések, indi-
ai ételkóstoló.

20.00-22.00 Krisna zene és tánc
Tradicionális indiai zenék, barathnattyan táncok,
pantomim, közös tánc és ének...

ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Nigériai nap
Kézmûves mûhely
Zulu gyöngyszövés, maszk készítés, ndebele (falfestés),
batikolás 

14.00 Szélrózsaforgatás

14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai

15.00 Nigériai táncbemutató és táncház

16.00 Nigériai mese

17.00 Néprajzi elôadás

18.00 Estvéli könyörgés

JÚLIUS 31. (csütörtök)

TTAALLIIÁÁNNDDÖÖRRÖÖGGDDTALIÁNDÖRÖGD

36

MÛVELÔDÉSI HÁZ
Kistérségek és kultúra az Európai Unióban 2.

(lásd július 30. szerda, 15.00)

15.00-16.30 A magyar regionalizmus és az 
Európai Unió kapcsolata (Kényszerpálya és
modernizáció)
Elôadó: dr. Kunos József vezérigazgató
(Excellence Rt.)
Panelbeszélgetés
Baráth Etele – politikai államtitkár, Nemzeti
Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala
Steigler Andrea, EU üzletág-vezetô,
(Excellence Rt.)
Dr. Kunos József

17.00-18.30 A mûvészetek szerepe a 
modernizációban, a mûvész, mint
katalizátor
Elôadó: Márta István zeneszerzô, a
Mûvészetek Völgye és az Új Színház
igazgatója

Érdekközösség=értékközösség?
Elôadó: Tolvaly Ferenc író, az EUTOP
Budapest Rt. vezérigazgatója

Panelbeszélgetés
Lendvai Ildikó, frakcióvezetô, országgyûlési
képviselô
Márta István, Tolvaly Ferenc

A konferenciát támogatja
az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Dinnyés József estje
200 dal és 50 zsoltár (mindennap másik összeállítás)

KLASTROMFALU
9.00 Kézmûvesség, linómetszés, langalló reggeli

11.00 Malom- és sakk verseny

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00 A Somló borvidék napja
Házigazda: a Tornai Pincészet
Borkóstoló verseny, borrend bemutatkozása, bortán-
coltató verseny, borászati bemutató, devecseri iskola
fúvós zenekara

18.00 Reneszánsz együttes
A 20 fôs csoport reneszánsz és barokk zenét játszik a
blockflöte (fúvóshangszer) család teljes kihasználtsá-
gával, korhû, stilizált ruhákban, kiegészülve a kor
adta akusztikus és ütôhangszereivel.
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19.00 Csík zenekar

A hagyományos paraszti zenét játszó zenekar 1992-
ben elnyerte a Népmûvészet Ifjú Mestere címet és a
Kiváló Mûvészeti Együttes díjat is. Új albumuk címe:
A kor falára.

20.00 Veszprém Táncegyüttes
Az együttes komoly szakmai múltra tekint vissza, a
néptánc koreográfiák mellett a színpadi mozgásvilág
más irányzatait is próbálgatva állítja össze mûsorait a
táncmûvészet széles palettáját tárva a közönség elé.

24.00 Makó Béla és a Bop Secret
Szórakoztató swing és dzsessz zene

ÔSÖK HÁZA
11.00 A-Z produkció folklór mûsora

Palotás, tapsos, üveges, erdôháti táncok,
utána tácház

12.00 Kicsi „G”

15.00 Pajzán históriák – Vámos Miklós estje
„Olyan nagy írókról mesélnék Önöknek, akik ma már
mind a magyar irodalom klasszikusai, én azonban vol-
tam oly szerencsés, hogy ismerhettem ôket. Mesélek esetleg
hasonlóképpen színészekrôl, rendezôkrôl, zenészekrôl is.
Majd meglátjuk, mi érdekli Önöket.”  V.M.

10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

IPARIPAR(K)
11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás

18.00 „Mi a trendi ma?”
Kerekasztal beszélgetés.
S. Hegyi Lucia, Bojár Iván András, Szûcs
Olga, Bácskai Júlia, Hajas László
Moderátor: Réz András esztéta

00.00 After 00.00 – chillout DJ-VJ
Látvány-show

LÔTÉR SZÍNPAD
21.00 Magyar snassz és „Neociki”

Elôadó: Szalai András építész,
mûvészettörténész

AUGUSZTUS 1. (péntek)

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
Mirrorworld Quartett
Lantos Zoltán – hegedû, Dresch Mihály –
fúvós hangszerek, Juhász Gábor – gitár,
Horváth Kornél – ütôhangszerek

23.00 „Sakk-Matt”
Divat-, és ékszerbemutató

ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Észak-Amerika Indián nap
Kézmûves Mûhely
Gyöngyözés, bôrmûvesség, fegyverek harci játékokhoz

14.00 Szélrózsaforgatás

14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai

15.00 Ôslakók kultúrája, síksági indiánok 
zenéje és táncaik, arcfestés

17.00 Arcfestés - Polgár Péter 

18.00 Estvéli könyörgés

MÛVELÔDÉSI HÁZ
17.00 EAR együttes

koncert egy részben
Mûvészeti vezetô: Sugár Miklós
Gazda Bence (hegedû), Martincsek Zoltán
(hegedû), Gulyás Nagy György (brácsa),
Kántor Balázs (gordonka)
Gryllus Samu: ” -. ” Hommage a FZ, Varga
Judit: Vonósnégyes No. 2b, Szigeti István: Ikrek
tükörben, Joao Pedro Oliveira: Alap-jor-jhala,
Sugár Miklós: No. 2., Tae Hong Park:
BEYON(d) HWA

20.00 EAR együttes
koncert két részben
Mûvészeti vezetô, karmester: Sugár Miklós
Közremûködnek: Csengery Adrienne (ének),
Skoff Zsuzsanna (ének), Matuz Gergely (fu-
vola), Martincsek Zoltán (hegedû), Gulyás
Nagy György (brácsa), Kántor Balázs (gor-
donka), Olsvay Endre (doromb, szintetizá-
tor), Varga Judit (szintetizátor)
Szigeti István: Perpetuum mobile, Láng István:
A kráter harangjai, Madarász Iván: Refrain,
Decsényi János: A beteg szökôkút, Olsvay Endre:
Allegoria, Hollós Máté: Clavinova fantázia No. 2,
Sugár Miklós: Francia dalok

19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Dinnyés József estje
200 dal és 50 zsoltár (mindennap másik összeállítás)

KLASTROMFALU
9.00 Kézmûvesség, linómetszés, langalló reggeli

10.00 Fôzôverseny

11.00 Malom- és sakk verseny
37
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KLASTROMFALU
13.00 Jó ebédhez szól a nóta

Sallai Flórián Cigányzenekara 

14.00 Dörögdi hétpróba

17.00 Vasilache
Vásári „szoknyás” bábszínház
A Maskarás Báb és Komédiás Céh elôadása
Játsszák: Kovács Géza és a muzsikusok
Vitéz László moldvai rokona a fôhôs, aki házsártos fele-
ségével éli hétköznapjait, amíg meg nem jelenik az ördög.

18.30 Ekeko koncert
Az Andoki folklórtól a népszerû dalokig Mikó György
és Makó Béla örömzenéje.

20.30 Egy Kiss Erzsi Zene
A zenekar Kiss Erzsirôl kapta a nevét, az énekesrôl,
akinek a különleges nyelvi és zenei leleményére épül a
zenekar muzsikája. Kiss Erzsi halandzsanyelveken
énekel, mindenféle szavakat skandál, melyek a legkü-
lönfélébb nyelvek hangzását, sôt ennél sokkal többet
idéznek meg, egy nyelv, egy nép zeneiségét hordozzák,
és mégsem imitálják azokat, csak építenek rájuk.

24.00 Wild együttes és Eichinger Tibor
Eichinger Tibor zenekarával szinte minden évben fel-
lépett a Mûvészetek Völgyében. Új barátai a Wild
együttes körében saját szerzeményeit játssza, ezt köve-
tôen a német zenekar önállóan is koncertezik, dalai-
kat angolul és német nyelven éneklik.

01.30 Wild együttes

ÔSÖK HÁZA
11.00 Dörögd 800 éve

Elôadó: ifj. Lukics György történész

15.00 Eichinger Quartet (jazz)

AUGUSZTUS 2. (szombat)

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
Bohém Ragtime Jazzband
Ittzés Tamás – zongora, hegedû, ének; Lázár
Miklós, Lebanov József – trombita; Mátrai
Zoltán – klarinét, tenorszexofon; Korb
Attila – harsona, zongora, ének; Mátrai
György – bendzsó, gitár; Török József –
nagybôgô, tuba; Falusi Alfréd – dob

... folytatás 10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

IPARIPAR(K)
11.00-02.00 Folyamatos Iparûzési Adás

18.00 „Ilyet én is tudok…!”
Kerekasztal provokáció a mûvészekrôl.
Moderátor: Bojár Iván András OCTOGON
fôszerkesztô, mûvészettörténész
Para-Kovács Imre, Szenteczki Csaba, Pálfi
György

21.00 Animációs filmvetítés az egyetem
hallgatóinak munkáiból.

23.00 Dilettantó Koncsertó
Hozz te is hangszert!

00.00 After 00.00 – chillout DJ- VJ
Látvány-show

ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Finn-ugor nap
Kézmûves mûhely

Nemezelés, Szampó készítés, hangszer készítés

14.00 Szélrózsaforgatás

14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai

16.30 Néprajzi elôadás – Dyekiss Virág

17.30 Észt-néptánc – Dyekiss Virág

18.30 Estvéli könyörgés

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 Király Csaba orgonakoncertje

Grigny: Pange lingua (Hymn), Bach: G-dúr
triószonáta BWV 530, Mozart: f-moll
fantázia KV. 608, Reger: Invokation, Liszt:
Könyörgés a Sixtus kápolnában
Liszt: Pápai himnusz
Király Csaba: Improvizácó
Támogatja:Tutto Hangszer, Tapolca www.tuttohangszer.hu

18.30 Trio Cordoba gitárkoncertje
Mûvészeti vezetô: Sinha Róbert
A három ifjú gitáros Albeniz, Piazzolla és Farkas Ferenc
mûveibôl játszik, fûszerezve tangókkal és tüzes spanyol
zenével.

19.00 MÛVELÔDÉSI HÁZ
Harisnyás Pippi
Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
(lásd Kapolcs, július 31. Mi Színpad, 19.00)
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19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM

Dinnyés József estje 
200 dal és 50 zsoltár (mindennap másik összeállítás)

21.00 LÔTÉR SZÍNPAD
Barbárok
Közép-Európa Táncszínház elôadása 
(Móricz Zsigmond azonos címû novellája
nyomán)
Szereplôk: Fodor Katalin, Vida Gábor,
Szent-Ivány Kinga, Bora Gábor Bozsó
Ágnes, Katona Gábor/Rogácsi Péter
Jelmez: Benedek Mari
Szcenika: Pallagi Mihály
Zene: Doors, Dukay Barnabás, Peter Sadlo,
Sofia Gubaidulina, Bugge Wesseltoft,
Godefroy de St Victoire Koreográfus-
Rendezô: Horváth Csaba
Értelmezhetjük a barbárságot, mint ahogy Pilinszky
költészetében megkísérli, illetve Meditációjában meg
is fogalmazza:
„Lehetséges-e a páriák mûvészete? Az emberben meg-
rekedt állati igénytelenség remélhet formát, szavakat?
Ritmus, amely csak pulzál, mint a kutyák nyaranta,
lehetséges-e? Szellem, amely szegényebb minden ha-
sonlatnál, s kopár, akár a kô, nem a tudatunkban,
hanem a földre szegezve? Nyelv, aminek nem volt ereje
kibontani lombjait-ágait? 
Mert van itt valamiféle szomjúság, amit még senki
meg nem itatott. Nyomorúság, aminek törzse mind
irtóztatóbban zihál. Övé lesz minden hatalom és di-
csôség.”

KLASTROMFALU
9.00 Kézmûvesség, linómetszés, langalló reggeli

10.00 Fôzôverseny

11.00 Malom- és sakk verseny

13.00 Jó ebédhez szól a nóta
Sallai Flórián Cigányzenekara 

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00 Antonin Wolf: Kecafán, vagy Hacafán
Meseôrület az Új Színház stúdiósaival
A király – Torma Attila, A királylány –
Takács Nóra Diána, A rabló – Parádi
Kristóf, A szolga – Boldizsár Tünde
Rendezte: Rajkó Balázs
Szüreális komédia, minden ami az eredetiben is benne
van és még egy kis ráadás. Az igazság úgyis odaát van.

17.00 Parno Graszt
Paszab település büszke lehet a világszerte híres Parno
Graszt zenekarra, akik nemrégiben felkerültek a vi-

lágzenei slágerlista 7. helyére. A roma folklórt magas
szinten állítják színpadra. Gyakran koncerteznek a
Fonó Budai Zeneházban. 

18.00 Fonó zenekar
A zenekar nemrég alakult és már meg is jelent elsô ön-
álló lemeze, Mixtura Cultivalis címmel. Tagjai a leg-
jelesebb magyar népzenészek közül valók, koncertjü-
ket a magyar nyelvterület különbözô tájegységeirôl
gyûjtött zenei anyagokból állították össze.

20.00 Kampec Dolores
A Klastrom színpad állandó vendégei. Koncertjük
mindig különleges zenei csemege.

24.00 Szabó Leslie Band
Minôségi hangszeres könnyûzene, jazz elemekkel tar-
kítva, mely vidámságot, jókedvet áraszt. Aki ezen a
koncerten részt vesz, egy fergeteges bulira számíthat.
Hangszereik: gitár, billentyû, dob, konga, szájharmó-
nika.

ÔSÖK HÁZA
11.00 Katolikus mise a templomban

13.00 Gasztronómiai mesék
Gyuri bácsi és fia gombás varázslatai.
Közös osztályfotó

10.00-20.00 ALSÓ ISKOLA
INTERNETES JÁTSZÓHÁZ

IPARIPAR(K)
11.00-22.00 Folyamatos Iparûzési Adás

22.00 Adás vége? Nem! Csak snitt!
Werkfilm

ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
Magyar nap
Kézmûves Mûhely
Gyertyamártás, csuhé, gyöngyszövés, magyar rovás -és
rovásírás 

14.00 Szélrózsaforgatás

14.30 Játszadozó szélúrfiak: Népek játékai

15.00 Csodakút, avagy az élet vize
felsôtiszavidéki mese
Gabalyda Bábszínház

AUGUSZTUS 3. (vasárnap)

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
European Mantra
Lukács Péter – gitár, Nagy János –
zongora, Papesch Péter – basszusgitár,
Borlai Gergô – dob
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ÓVODAKERT-NEMZETEK KERTJE
16.00 Pentaton zenekar

magyar népzene

18.00 Estvéli könyörgés
Szélcsendesítô imák, altatók az ég négy tájáról.
Szélrózsaforgatás

19.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Dinnyés József estje 
200 dal és 50 zsoltár (mindennap másik összeállítás)

19.00 LÔTÉR SZÍNPAD
Kárpáti Péter: Országalma
Játék két részben
Az Új Színház stúdiósainak elôadása
Játsszák: Szilágyi Kata, Polgár Csaba,
Hamza Gábor, Takács Nóra Diána,
Jankovics Péter, Németh Orsolya,
Torma Attila, Gáspár Anna,
Mihályi Orsolya
Fény:Szilágyi Zsolt
Hang: Bokor Péter
Rendezte: Rajkó Balázs
Ez egy cigányfolklórba ágyazott Mátyás király törté-
net, melyben nem mindenki az, akinek látszik. A leg-
fontosabb tehát az, hogy ki vagyok én, s hol a helyem
a világban? Megtalálom e a helyem? És közben: „ez az
öreg bácsi a Király?”

21.00 MÛVELÔDÉSI HÁZ
Példás történet
színházi történet azon história alapján,
melyet Moll Flandersrôl mesélt el Daniel
Defoe úr az 1722-es esztendôben
Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház
(Marosvásárhely)

Szereplôk: B. Fülöp Erzsébet, Berekméri
Katalin, Bogdán Zsolt, Puskás Gyôzô,
Újhelyi Kinga

Dalszöveg: Emily Brontë versei, Zene:
Darvas Ferenc, Játéktér: Barabás Olga és
Feketics Erika, Jelmez: Dobre Kóthay Judit
Rendezô: Barabás Olga
„A színházban mást sem teszünk, mint bizonyos tör-
ténetek által el akarunk valamit mesélni, s most úgy
alakult, hogy éppen ezek a történetek keltették fel az
érdeklôdésem. (...) Szeretem azt a középkori elképze-

... folytatás

TTAALLIIÁÁNNDDÖÖRRÖÖGGDDTALIÁNDÖRÖGD
lést az emberi sorsról, hogy megyünk egy úton, ame-
lyen találkozunk különbözô emberekkel, s ezek a ta-
lálkozások alakítják az életünk. Talán emiatt is von-
zódom ehhez a fajta történetkezeléshez. Elôadásaim
szereplôi a maguk helyét keresik a világban, de a ma-
guk bôrében is. Azt szeretnék kideríteni, hogy mi is a
dolguk a világban, mi az, amivel hozzáadhatnak va-
lamit a világhoz. Ez a boldogságkeresés mindenütt je-
len van, hisz ez az élet értelme: minden gesztusban az
örömet keressük. Ezek a szereplôk néhány pillanatig
meg is találják az örömet, aztán újra elveszítik azt,
továbbkavarodnak, bölcsebbek lesznek, majd a
legváratlanabbul újra felbukkan az életükben az
öröm. Jellemzô rájuk az, amit Sganarelle mond: a
csoda itt van az orruk elôtt, csak ki kell nyúlni érte- a
kérdés csupán az, meglátják-e ezt.”

KLASTROMFALU
9.00 Kézmûvesség, linómetszés, langalló reggeli

11.00 Fôzôverseny

14.00 Malom- és sakk verseny

13.00 Jó ebédhez szól a nóta

Sallai Flórián Cigányzenekara 

14.00 Dörögdi hétpróba

17.00 Amerikai kórus
a veszprémi Vivace fesztiválról
A veszprémi Vivace nemzetközi kórusfesztivál ismét
egy különleges mûvészeti élménnyel gazdagítja a zene-
értô közönséget egy amerikai vegyeskar felléptetésével.
Pedagógus Nôikar Ajka
Tagjai Ajkán és környékén élô pedagógus hölgyek.
Magas színvonalú, változatos repertoárjával minde-
nütt nagy sikert aratnak. Rendszeresen szerepelnek az
ország legrangosabb kórustalálkozóin, fesztiváljain.

19.00 Jánosi együttes régizenei koncertje
A zenekar a XVIII.-XIX. század magyar zenéinek
gyûjtésével és feldolgozásával foglalkozik.

20.30 Mikó-Makó és a többiek
Egy kis örömzene

Éjjel záróbuli

22.30 MATÁV JAZZ SZÍNPAD
Tony Lakatos és barátai
Tony Lakatos: szaxofon, Oláh Kálmán:
zongora, Egri János: nagybôgô, Kôszegi
Imre: dob
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A 15. Mûvészetek Völgye Európai Szél programja
– zenei hasonlattal élve egyúttal „Európai Völgynyitány” is, melynek két
önálló „tétele” (programsorozata) –  a KELETI ÉS A NYUGATI SZÉL.

Az EURÓPAI SZÉL rendezvényein magyar és európai alkotók, elôadómûvészek KÖZÖS
FELLÉPÉSEIRE kerül sor: barokk és klasszikus áriakoncerteken, kortárs kamarazenei, valamint

világzenei koncerteken lehetôség nyílik a magyar és az Európai Uniós tag- és tagjelölt országokból
származó mûvészek együttes fellépésére, közös zenei produkciók létrehozására

A NYUGATI SZÉL programja:
Július 30. Vigántpetend, Katolikus templom, 18.00  
Július 31. Monostorapáti, Katolikus teplom, 19.00 

„Händel másképp” 
Közremûködôk: Kincses Veronika – szoprán; Kertesi
Ingrid – szoprán; Gregor József – basszus; Catherine
Estourelle (F)- szoprán; Cleo Mitilineou (GR) –
szoprán; Michael Haag (D) – basszus; Brass in the Five
Kvintett : Simai László- trombita, Tóth Tamás –
trombita, Soós Péter – kürt, Burget Péter – harsona,
Takács Tibor – tuba
A koncert házigazdái világhírû magyar énekes sztárok: Kincses
Veronika, Kertesi Ingrid és Gregor József. Az est különlegessége,
hogy 3 ifjú, az Európai Unió tagállamaiból érkezett mûvészt mu-
tatnak be a közös koncerten.

2003. augusztus 1-2. Vigántpetend,
Katolikus templom, 20.00

Gerard Buquet & the Brass „avagy… kortárs-rezek”
Fellépôk:  Gerard Buquet (F) – harsona, 
Brass in the Five Kvintett
Tagjai: Simai László- trombita, Tóth Tamás –
trombita, Soós Péter – kürt, Burget Péter – harsona
A koncerten a hazai és külföldi kortárs rézfúvós-irodalom remekei
mellett, Gerard Buquet, a népszerû francia harsonamûvész
fantasztikus szóló-harsonajátéka valamint egy a Brass in the Five
együttesre és szóló harsonára írott mûve is megszólal. Az új darab
ôsbemutató, melyet Buquet a Mûvészetek Völgyének ajánlott. 

A KELETI SZÉL programja
a 2 napos VENTS D’EST FESZTIVÁL:
A Keleti Szél koncertek zenéje egy nagyon furcsa és
egyeödi muzsika, amelyben különbözô európai népek
népzenéinek elemei vegyülnek össze a jazz és a kortárs
zene világával. Az elsô napon a nagy zenekar együttesei,
szólistái adnak önálló koncertet, míg a második napon
a teljes VENTS D’EST lép a színpadra.

2003. július 25. Öcs, Kôfejtô
18.30.Écsi Gyöngyi
19.30.Téka 
20.30.Vujicsics Együttes
21.30.Cié Montanaro (F)
23.00.Ghymes zenekar (Sl)

2003. július 26. Öcs, Kôfejtô
20.00 Minuit Guibolles (F) koncert
21.00 Vents d’Est koncert - Écsi Gyöngyi,

Ghymes, Vujicsics, Téka,
Montanaro (F), Pedro Aledo (Esp),
Gülseren Yildirim(Tr)

23.00 Minuit Guibolles (F) táncháza

A programsorozatot
az Európai Közösség támogatja
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SAJTÓCAFÉ 
Minden reggel 10 órakor friss napilap és kávé a Ká-
vézóban –  játék és lapszemle a Krétakörösökkel.

CIRKUSZISKOLA 
Délelôttönként a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. ar-
tistái tanítják a cirkuszmesterséget kicsiknek, nagyok-
nak a Cirkuszsátorban.

SZÍNÉSZBÜFÉ
Délutáni kötetlen találkozó és eszmecsere a mûvészet
és az élet egyéb kérdéseirôl a Krétakör társulatával a
Kávézóban.

KIÁLLÍTÁS
Tárgyak és emlékek a Krétakör történetébôl
– vándorolj velünk!

KRÁTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
MINDENNAPI PROGRAMJAI 

KKRRÉÉTTAAKKÖÖRR  VVÁÁNNDDOORRCCIIRRKKUUSSZZ

A Krétakör 1995-ös megalakulása óta – állandó
játszóhely híján és az egyik legtöbbet utazó magyar
színházként – gyakorlatilag vándorcirkuszként mû-
ködik. Ezt a lelkesítôen szabad és fárasztóan bizony-
talan helyzetet most a Mûvészetek Völgye meghívásá-
nak köszönhetôen szemléletessé tehetjük. A fesztivál
ideje alatt a Monostorapáti határában felállított ha-
talmas cirkuszi sátorban és környékén egész napos,
változatos programot kínálunk, melynek vezérmotí-
vuma a cirkusz (a Magyar Cirkusz és Varieté artistái
közremûködésének köszönhetôen), és fô attrakciója a
Hazámhazám címû produkció, amely a Fôvárosi
Nagycirkuszbeli sikerszéria és 12 európai nagyváros
után utoljára itt lesz látható. A színházi elôadásokon
túl találkozhatnak Krétakörösökkel például fôzés, ze-
nélés, beszélgetés, sportolás közben és meghívtunk jó
néhány olyan zenész, filmes, irodalmár barátot-kollé-
gát, akikkel az utóbbi idôben együtt dolgoztunk.
Megpróbáljuk akkorára húzni ezt a monostorapáti
Krétakört, hogy mindenki beleférjen: legyen idôs vagy
fiatal, völgylakó vagy átutazó, szórakozni, tanulni
vagy játszani vágyó – európai szellemben (lásd július
27.) és az esélyegyenlôség jegyében
(lásd augusztus1.): „miénk ez a
cirkusz, mindenkire szerep vár”.
Csak tessék, csak tessék...
Krétakör Vándorcirkusz
a focipályánál!
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MÛHELYMUNKA SCHILLING ÁRPÁDDAL
Az elôzetes jelentkezések alapján válogatott 20 fôs cso-
port napi munkájának eredményét a végén a közönség
is megtekintheti.

10.00-18.00 Napszekér játszóház
– Életre kelt tárgyak – Óriások és törpék birodalma –
Tündérek és Boszorkányok országa

10.00-18.00 Origami falu
Mesék az origamiról, mesék az origamival. Mindenkit
szeretettel vár Csikós Ildikó és Barna Gábor.

11.00-18.00 Fajáték-tár: Biohárs játszóház
Táblás, ügyességi, logikai játékok kicsiknek és nagyoknak

14.00-18.00 Bergengócia szekérvára
Aki beszáll a játékba jelmezt kap, s máris a mese szerep-
lôjévé, a szekérvár lovagjává válhat. Az apródok ván-
dorútra indulnak, melynek során átkelnek a csalafinta
hídon, megülik a vitéz csacsit, végigjárják a kerekerdôt
az éj leple alatt... A fáradt vitézek a mesezugolyban
megpihenhetnek, a mesékhez kézmûvesség, muzsika,
táncház kötôdik. Tervezô, alkotó: Balaskó Attila. 
Játékmesterek: az Ördöngôsök

11.00-24.00 Magyar Hangszerész Szövetség:
Régi népi hangszerek tárlata, kiállítással egybekötött
hangszerbemutatók (hegedûkészítô, gitárkészítô, his-
torikus és népihangszer készítô, zongora készítô).

11.00-24.00 Magyar viselet kiállítás

11.00-14.00 „Egy pár tánc”
Erdélyi és magyarországi táncok tanítása: (kalotasze-
gi, széki, székelyföldi, szatmári, gyimesi, moldvai,
mezôségi, dunántúli táncrend)
Házigazda a Pentaton és a Fakutya zenekar
Táncház vezetôk: Radák János és Fekete Etelka (Pécs)

11.00-18.00 Szentpéteri József Ötvös 
Iparmûvészeti Stúdió Kézmûves Mûhelye
Július 25. Papíros- és bôrôsmûhely
Július 26. Játékkészítô- és ötvösmûhely
Július 27., 31., Augusztus 2. Ötvösmûhely
Július 28. Textilmûhely
Július 29., Agusztus. 1. Természetes anyagok mûhelye
Július 30. Fazekas- és papirosmûhely
Augusztus 3. Fazekas- és textilmûhely

FALUMÚZEUM ÉS KÉZMÛVES HÁZ
MINDENNAPI PROGRAMJAI

GUZSALYAS MINDENNAPI PROGRAMJAI

ÓVODAKERT MINDENNAPI PROGRAMJAI
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Szereplôk: Bánki Gergely, Csákányi Eszter,
Gyabronka József, Katona László, Láng
Annamária, Mucsi Zoltán, Nagy Zsolt, Péterfy
Borbála, Rába Roland, Sárosdi Lilla, Scherer
Péter, Terhes Sándor, Viola Gábor, Tilo Werner

Zenészek: Lukács Miklós, Novák Csaba,
Oláh Kálmán, Szokolay Balázs
Dramaturg: Veress Anna, Kárpáti Péter,
Forgách András, Erôs Balázs; Díszlettervezô:
Ágh Márton; Jelmeztervezô: Varga Klára;
Fénytervezô: Bányai Tamás; Zene: Melis László,
Lukács Miklós; Koreográfus: Horváth Csaba
Rendezô: Schilling Árpád
Az elmúlt évad nagy port kavart elôadása a Fôvárosi
Nagycirkusz és Európa 12 nagyvárosa után Monos-
torapáti határában – és utoljára!

A Krétakör Színház elôadása – mely a téma gazdag-
ságának megfelelôen sokféle stíluselemet és színházi
formát és ötvöz sajátos revü formában – arra vállal-
kozik, hogy áttekintse Magyarország rendszerváltás
utáni történetét.

Célunk nem a megtörtént esetek lajstromozása, vélt
vagy valós összefüggések felmutatása, a tényfeltárás
vagy a leleplezés; a darab csak játszik a tényekkel, a
valóságot keveri a fikcióval, hogy a köznapiból létre-
jöhessen egy szuverén, félig-meddig mesei, színpadi vi-
lág, amely groteszk-szatirikus látásmóddal veszi szem-
ügyre Magyarország, illetve Kelet-Európa elmúlt 13
évét.
Nem színdarabban gondolkodunk, hanem elôadás-
ban, még inkább eseményben. Ezen az estén nemzeti
önvizsgálatot tartunk a színházi forma segítségével.
Az elôadást meghatározó zenei világban a ma is ele-
ven magyar zenei hagyomány teljes skálája jelen van,
a népzenétôl a magyaros mûzenén és az operetten át
egészen a rock-and-roll-ig.

24.00 SZABADTÉRI SZÍNPAD
Eclectic Gypsy Band 
1999-ben alakult cigány származású muzsikusokból.
Alapítója Lukács Miklós (a Krétakör Hazámhazám
címû elôadásának egyik zeneszerzôje) cimbalommû-
vész, az ô kompozíciói alkotják a zenekar mûsorának
gerincét.
Koncert közben és után: A nép etetése. Fôzôverseny (a
piros, fehér és zöld bográcsoknál a társulat mûvészei)

11.00-14.00 GUZSALYAS
„Egy pár tánc”
Erdélyi és magyarországi táncok tanítása

JÚLIUS 27. (vasárnap)
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11.00-14.00 GUZSALYAS
„Egy pár tánc”
Erdélyi és magyarországi táncok tanítása

16.00 ÓVODAKERT
Ördögszekér Kompánia: Idôfa
Megkeressük a mesetündért és az Idôfa erejével
legyôzzük a csúf boszorkát.

18.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

22.00 GUZSALYAS
Téka Táncház

11.00-14.00 GUZSALYAS
„Egy pár tánc”
Erdélyi és magyarországi táncok tanítása

16.00 ÓVODAKERT
Bartha Antal Bábszínháza: Paprika Jancsi
Régi vásárok elfeledett hôse újra életre kel egy mesében.

17.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

18.00 GUZSALYAS
Huzella Péter: Tudod-e hol van Garaboncia?

18.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Caritas Collectio Kamarazenekar koncertje
Vezényel: Somogyvári Ákos
Hangversenymester: Varsányi Erika
Közremûködik: Kállay Ágnes – cselló,
Kállay Gábor, Kállay Katalin – blockflöte
A mûsorban a zenekari darabok között elhangzik
Vivaldi concertója két blockflötére, valamint blockflö-
tére, valamint Haydn gyönyörû C-dúr csellóversenye

22.00 GUZSALYAS
Ökrös Táncház

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ 
20.30 CIRKUSZI PROLÓG 

a MACIVA Kht. artistáinak
közremûködésével

21.00 Tasnádi-Schilling: Hazámhazám
Taigetosz csecsemôotthon II.
in memoriam Hofi Géza
A Krétakör Színház elôadása a
Cirkuszsátorban +400 FT, 600 FÉRÔHELY

JÚLIUS 26. (szombat)

JÚLIUS 25. (péntek)
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ÓVODAKERT
11.00 Szivárvány Bábszínház

Az elôadás után bábkészítés

16.00 Fabatka Bábszínház: Csizmás kandúr
Hogyan csinált a furfangos kandúr szegény Jakabból
Jakab királyt...

16.00 GUZSALYAS-UDVAR
Indulás a tájismereti sétával egybekötött
Romkoncertre

17.00 ALMÁDI KOLOSTORROM
A résztvevôket a Budapesti Énekiskola
növendékei Bubnó Tamás és Mezei János
vezetésével gregorián énekekkel várják.

17.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

GUZSALYAS
18.00 Mosonyi Alíz: Szekrénymesék

Aranyszamár Színház
Rendezte: Székely Andrea, Tervezô: Koczogh
Anikó, Szigethi Dóra, Díszlet: Szûcs Zsolt
„Mert senki ne higgye, hogy egy szekrényben nem tör-
ténik semmi!”

22.00 Táncház – muzsikál a Békés Banda

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ 
10.00 SAJTÓCAFÉ

10.00-12.00 CIRKUSZISKOLA

16.00 „Rakjuk össze a képet!” 
A hat település közös játéka a Cirkuszsátorban

17.00 „A mi kis falunk”
Téma: EU a Völgyben
Beszélgetés a Cirkuszsátorban
Mi vár a Völgy falvainak lakóira az Európai Unió-
ban? – munkalehetôségek, mezôgazdasági szabályozá-
sok, oktatás, a fiatalokat, munkavállalókat és nyugdí-
jasokat érintô változások, közérthetôen, szakemberek
elôadásában.

20.30 CIRKUSZI PROLÓG 
a MACIVA Kht. artistáinak
közremûködésével 

21.00 Tasnádi-Schilling: Hazámhazám
a Krétakör Színház elôadása a
Cirkuszsátorban 
(lásd július 26. szombat, 21.00)

+400 FT, 600 FÉRÔHELY

... folytatás
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24.00 SZABADTÉRI SZÍNPAD
Kispál és a Borz
Csöndes-ülôs koncert

11.00-14.00 GUZSALYAS
„Egy pár tánc”
Erdélyi és magyarországi táncok tanítása

ÓVODAKERT
15.00 Jeszenszky István zenebohóc

Zene, tánc, daltanulás. Kalandozás a hangszerek bi-
rodalmába.

17.00 Mese a hangkígyókról
Hangszerbemutató gyerekeknek
Aki játékba hív benneteket: Szerényi Béla hangszer-
készítô, Szerényi Andrea óvodapedagógus. Tekerôn
muzsikál Németh András

19.00 GUZSALYAS
A Hangszerész Szövetség hangszerbemutató
elôadása
Misztikus hangszerek reneszánsza
Beszélgetés Romanek Tihamér ezüstkoszorus hangszer-
készítô mesterrel, annak ürügyén, hogy általa felélesz-
tett hangszer, a lantcsemballó nemzetközi karriert fu-
tott be.

20.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Király Csaba orgonakoncertje
Hat évesen kezdett zongorázni. Tanulóéveiben vala-
mennyi hazai zongoraversenyen elsô díjat szerzett.
Fôiskolai éveitôl kezdve rendszeresen koncertezik zon-
gora- és orgonamûvészként egyaránt. Kivételes adott-
ságai már igen fiatalon keresett mûvésszé tették. A ha-
zai koncerteken túl fellépett Európa szinte vala-
mennyi országában, és sikerrel szerepelt többek között
Japánban, az Egyesült Államokban, Kanadában,
Dél-Koreában, Egyiptomban és Indiában. Számos
hazai és nemzetközi fesztiválon vett részt.
Bach: Dór toccata és fúga BWV 538, Bach:
C-dúr triószonáta BWV 529, Franck: Priere
Op. 20., Boëllmann: Gótikus szvit, Liszt:
Desz-dúr consolation (1862), Liszt:
Hosannah, Liszt: Weinen, Klagen
Király Csaba: Improvizáció
Támogatja:Tutto Hangszer, Tapolca www.tuttohangszer.hu

GUZSALYAS
21.00 „Haj Rákóczi, Bercsényi” 

Rákóczi korabeli dallamok kortárs
feldolgozásban 
Borbély Mihály – tárogató, Istvánfi Balázs –
duda, Szerényi Béla – tekerô

JÚLIUS 28. (hétfô)
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22.00 Táncház

Muzsikálnak: Borbély Mihály, Istvánfi
Balázs, Szerényi Béla, Németh András és a
Fakutya Zenekar

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ 
10.00 SAJTÓCAFÉ

10.00-12.00 CIRKUSZISKOLA

17.00-18.00 SZÍNÉSZBÜFÉ
A Krétakör-kiállítás megnyitója 
A társulat színészei vezetik körbe a nézôket a Kréta-
kör múltját és jelenét bemutató tárlaton: fotók, kellé-
kek, jelmezek, díszletek

20.00 Georg Büchner: Leonce és Léna
a Krétakör Színház elôadása a szabadban 
(találkozó a Cirkuszsátornál, túrafelszerelésben)
Leonce herceg, Popo királyának fia – Bánki
Gergely; Léna hercegnô, Pipi birodalmából –
Sárosdi Lilla; Valerio – Rába Roland;
Rosetta, Nevelônô – Péterfy Borbála; Péter,
Popo birodalmának királya – Terhes Sándor;
Udvarmester – Láng Annamária; Elnök –
Nagy Zsolt

Zene: Monori András; Jelmez: Varga Klára,
Kiss Julcsi; Dramaturg: Kárpáti Péter, Veress
Anna; Bábok: Grosschmid Erik
Rendezô: Schilling Árpád
A XIX. század elsô felében fiatalon meghalt zseniális
német szerzô vígjátéka üde, szabad, játékos hangvéte-
lével, sziporkázó iróniájával emelkedett ki a romanti-
ka-biedermeier korának irodalmából és vált a világ
színpadainak máig rendszeresen játszott darabjává. 
A darab meseszerû, látszólag könnyed formában az
egyéni és társadalmi létezés alapvetô kérdéseivel fog-
lalkozik: kik vagyunk, miért éljünk és hogyan; fel
kell-e adnunk a szabadságunkat azért, hogy beillesz-
kedjünk a társadalomba, fel kell-e adnunk a szerel-
met a családi életért, a gondolkodásunk függetlenségét
azért, hogy az emberiség hasznos tagjai legyünk? 
A valóság és az álom, legbensôbb énünk és a világban
játszott szerepeink, sors és szabad akarat pólusai kö-
zötti erôtérben játszódik a darab, amelyet a Krétakör
társulata minimálisra redukált játéktérben és eszkö-
zökkel, a közönség közvetlen közelségében ad elô.

21.00 MOZI A CIRKUSZSÁTORBAN
Kontroll (elôzetes)
Az 1973-ban Los Angelesben született Antal Nimród
elsô nagyjátékfilmje.
„Az ellenôr, mint foglalkozás, az annyira magyar do-
log. Ahogy kinéznek, és ahogy a szalaggal felszálltak
annak idején, és ilyen kis terrorcsapatként mûködtek...
Két szakma volt, amit nem ismertem Amerikában,

ami számomra teljesen újdonság volt, amikor Ma-
gyarországra jöttem: a vécés néni és az ellenôr. És vall-
juk be, a kettô közül az ellenôr az izgalmasabb film-
téma. A másik meg a budapesti metró. Ha egy kül-
földi elôször lemegy oda, mintha egy Tarkovszkij-
filmbe csöppenne: tiszta Solaris.”

21.30 MOZI A CIRKUSZSÁTORBAN
Hukkle
Pálfi György számos díjat nyert alkotása egy magyar
faluból – külföldi fesztiválok után most a Völgyben a
Krétakör Vándorcirkuszban

24.00 SZABADTÉRI SZÍNPAD
East Side Jazz Company
Elszakadnak az amerikai hangzású jazztôl és a hang-
súlyt a kelet-európai, balkáni dallam- és ritmusvilágra
helyezik. A hagyományos jazz felállás mellett szerepet
kap a cimbalom, a hegedû, és a népi fúvós hangszerek.

GUZSALYAS
11.00-14.00 „Egy pár tánc”

Erdélyi és magyarországi táncok tanítása

16.00 Kinizsi
Szivárvány Bábszínház
Bábkészítés

17.00 ÓVODAKERT
Balzsam Tündér nyári meséi
Mese a csodafurulyás juhászról
Mesejátékok körjátékkal, tánccal, dallal, a
gyerekek aktív részvételével. Csiki-csuki
játék kicsi felnôtteknek, nagy gyerekeknek.

18.00 KATOLIKUS TEMLOM
A Zene Mindenkié Egyesület Koncertje
A Zene Mindenkié Egyesület 1997-ben alakult azzal
a céllal, hogy olyan, értelmileg sérült fiatalokkal is
megismertesse a közös muzsikálás örömét, akik képte-
lenek a hagyományos kottaolvasást megtanulni. Az
egyesület akkori vezetôje Németországból adaptálta az
ún. Ulwila színeskotta-rendszert. Ez azt jelenti, hogy
a hagyományos kottafejek helyett színes körök jelzik az
egyes hangokat és ugyanezek a színes jelek ismétlôdnek
meg a speciális, jórészt fából készült hangszereken is.

Az elsô tanítványokból hamarosan zenekar – a Para-
fónia zenekar -alakult, ma már egyre többet lépnek
fel nemcsak fogyatékos, hanem „egészséges” közönség
elôtt is, meggyôzôdésünk ugyanis, hogy a zene hatal-
mával és segítségével könnyebben lebontható az ép és
a sérült társadalom közötti fal.
Az Egyesület mindenféle állami támogatás nélkül,
pusztán a lelkes szülôk és fiatal gyógypedagógusok
segítségével mûködik.

JÚLIUS 29. (kedd)
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22.00 GUZSALYAS
Mészáros Zenekar Táncháza

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ 
10.00 SAJTÓCAFÉ

10.00-12.00 CIRKUSZISKOLA

17.00-19.00 SZÍNÉSZBÜFÉ
Irodalmi délután 

A Krétakör társulat író-költô barátait látja vendégül
ezen a délutánon, a beszélgetés mellett legújabb mû-
veikkel is megismerkedünk. Vendégeink: Bächer Iván,
Varró Dániel, Forgách Zsuzsa

20.00 Georg Büchner: Leonce és Léna
a Krétakör Színház elôadása a szabadban
(találkozó a Cirkuszsátornál, túrafelszerelésben)
(lásd július 28. hétfô, 20.00)

20.30 CIRKUSZI PROLÓG 
A MACIVA Kht. artistáinak
közremûködésével

21.00 Tasnádi István: Nézômûvészeti Fôiskola
a Krétakör és a Tatabányai Jászai Mari
Színház elôadása a Cirkuszsátorban 

Játsszák: Mucsi Zoltán, Scherer Péter,
Katona László

Díszlet: Ágh Márton; Jelmez: Kiss Julcsi; Fény:
Kovács Áron; Zeneszerzô: Árkosi Szabolcs
Rendezte: Árkosi Árpád
Legújabb produkciónk a Kultuszminisztérium pre-
venciós alapja által létrehozott felsôfokú oktatási in-
tézménybe invitál, mely diplomás nézôképzéssel fog-
lalkozik. A diploma tulajdonképpen egyfajta jogosít-
vány, ami igazolja, hogy tulajdonosa alkalmas a szín-
házban rá váró fokozott pszichikai és fizikai terhelés
elviselésére. Csak az jöjjön, aki bírja!

24.00 MOZI A CIRKUSZSÁTORBAN
Citromfej
Színes magyar filmszatíra, 50 perc, 2000; rendezte:
Bodó Viktor színes magyar filmszatíra, 50 perc,
2000; rendezte: Bodó Viktor, írta: Tasnádi István,
játsszák a Krétakör színészei
Régi barátunk, kollégánk, Bodó Viktor keveset ját-
szott filmrendezôi bemutatkozása: fanyar, pörgô, lát-
ványos rövidfilm.

01.00 MOZI A CIRKUSZSÁTORBAN
Szép napok
Mundruczó Kornél filmje az alábbi díjakat nyerte:
Külföldi Kritikusok Díja (Gene Moskowitz- díj), a
Legjobb Karakterszereplô Díja Tóth Orsolyának és a
Zsûri Különdíja a 33. Magyar Filmszemlén; 2002

... folytatás
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– Locarnói Fesztivál Ezüst Leopárd díj; a Szép napo-
kat az Európai Filmakadémia 2002-ben Fassbinder-
díjra jelölte.

11.00-14.00 GUZSALYAS
„Egy pár tánc”
Erdélyi és magyarországi táncok tanítása

16.00 ÓVODAKERT
Levendulaszínház: Törpetorony

18.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Müller Ilona zongorakoncertje
„Dallamok varázsa”
zongora, orgona és csembaló muzsika
Müller Ilona zongoramûvészi diplomáját Stuttgart-
ban kapta meg Andrzej Ratusinski professzor tanítvá-
nyaként.

GUZSALYAS
19.30 Dajka Színházi Társulás: Kipling mesék
21.00 Litván Padukelis Népi Együttes
22.00 Táncház, muzsikálnak az Igricek

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ 
10.00 SAJTÓCAFÉ

10.00-12.00 GyerTekprogram
Zenélés, jelmez- és sárkánykészítés,
ördögbotozás a Krétakör társulat tagjaival a
Cirkuszsátornál

17.00-19.00 SZÍNÉSZBÜFÉ
Játsszunk együtt!
Csocsó, ping-pong, sakk, backgammon,
tollaslabda, rizslabda, abalone a Krétakör
társulat tagjaival

20.00 Georg Büchner: Leonce és Léna
A Krétakör Színház elôadása a szabadban 
(találkozó a Cirkuszsátornál, túrafelszerelésben)
(lásd július 28. hétfô, 20.00)

20.30 CIRKUSZI PROLÓG 
A MACIVA Kht. artistáinak
közremûködésével

21.00 Tasnádi István: Nézômûvészeti Fôiskola
A Krétakör és a Tatabányai Jászai Mari
Színház elôadása a Cirkuszsátorban 
(lásd július 29. kedd, 21.00)

24.00 MOZI A CIRKUSZSÁTORBAN
Schilling Árpád rendezései:
Határontúl (elôzetes), No comment, 

JÚLIUS 30. (szerda)



MMOONNOOSSTTOORRAAPPÁÁTTIIMONOSTORAPÁTI
NEXXT (rendezôi változat)
Hajdani, szintén nem keveset vitatott elôadásunk film-
változata, melyben a világ egyik legnépszerûbb tévés sze-
mélyisége és formabontó mûsorának soros adása az erô-
szak természetérôl lebbenti le a fátylat. A Show sajátos
játékszabályai azonban egy idô után irányíthatatlan
erôket szabadítanak fel mindenkiben, és nem Frau
Plastic Chicken az, aki lelövi az elôre eltervezett poént.

16.00 ÓVODAKERT
Ládafia Bábszínház: Cirkusz
Avagy játék gravitációval, súrlódással,
légellenállással.
Pálcatáncoltató, kígyócsavargató, gyereknevettetô
mulatság, tûzrevalóbólnemesedett fadarabokkal és
más fontos készségekkel.

GUZSALYAS
11.00-14.00 „Egy pár tánc”
Erdélyi és magyarországi táncok tanítása

14.00-16.00 Elsô Országos Jonatán 
Könyvmolyképzô vetélkedôje

17.00 A Kígyókirály Gyûrûje
A Levendulaszínház elôadása
Beavató bábjáték óvodásoknak és kisiskolásoknak

18.00 Dörmögô Dömötör Színház: Sicc

22.00 Táncház a Csík zenekarral

19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
NYUGATI SZÉL FESZTIVÁL

A programot
az Európai Közösség támogatja

„Händel másképp”
Közremûködôk: Kincses Veronika –
szoprán, Kertesi Ingrid – szoprán, Gregor
József – basszus, Catherine Estourelle (F) –
szoprán, Cleo Mitilineou (GR) – szoprán,
Michael Haag (D) – basszus
Brass in the Five kvintett: Simai László –
trombita, Tóth Tamás – trombita, Soós
Péter – kürt, Burget Péter – harsona, Takács
Tibor – tuba
A koncert egy igazán különleges összeállítású mûsort
kínál a zenekedvelô közönségnek. A mûsoron George
Friedrich Händel barokk zeneszerzô opera illetve kan-
táta részletei csendülnek fel, rézfúvósok kíséretében.

JÚLIUS 31. (csütörtök)

Ha valaki egy kicsit is jártas a barokk kor zenéjében,
ezen nem csodálkozik. A kor szerzôi arra az össze-
állításra komponáltak, amit a fejedelmi udvarokban,
a megrendelôknél találtak. Márpedig rézfúvósok akkor
is szép számmal voltak. A koncert házigazdái magyar
sztárok: Kincses Veronika, Kertesi Ingrid és Gregor József.
Az est különlegessége, hogy 3 ifjú, az Európai Unió
tagállamaiból érkezett mûvészt mutatnak be a közös
koncerten.

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ 
10.00 SAJTÓCAFÉ

10.00-12.00 CIRKUSZISKOLA

17.00-19.00 SZÍNÉSZBÜFÉ
Nyílt próba
Sirály: elôzetes a Krétakör készülô, új
elôadásáról

20.30 CIRKUSZI PROLÓG
A MACIVA Kht. artistáinak
közremûködésével

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
21.00 Tasnádi-Schilling: Hazámhazám

A Krétakör Színház elôadása a
Cirkuszsátorban 
(lásd július 26. szombat, 21.00)

24.00 SZABADTÉRI SZÍNPAD
Quartett Escuallo
A fiatal mûvészekbôl alakult együttes mûsorán Astor
Piazzola zeneszerzô mûvei hangzanak el saját hangsze-
relésben. A kvartett tagjai a budapesti színházi és ko-
molyzenei élet kiemelkedô muzsikusai, a Krétakör
rendszeres munkatársai (Liliom, W), akik könnyûzenei
formációkban is gyakran fellépnek.

GUZSALYAS
11.00-14.00 „Egy pár tánc”

Erdélyi és magyarországi táncok tanítása
15.00-17.00 Elsô Országos Jonatán

Könyvmolyképzô olvasási vetélkedôje

16.00 Mese a hangkígyókról
Magyar Hangszerész Szövetség
Hangszerbemutató gyermekfoglalkozás

17.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Pozsonyi Barokk Trió koncertje (Szlovákia)
Izsák Judit – csemballó, Peter Krajnak –
hegedû, Peter Királ – cselló

AUGUSZTUS 1. (péntek)

+400 FT, 600 FÉRÔHELY
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18.00 ÓVODAKERT
Balzsam Tündér nyári meséi
A kismalac és a farkasok
Mesejátékok körjátékkal, tánccal, dallal, a gyerekek
aktív részvételével. Csiki-csuki játék kicsi felnôttek-
nek, nagy gyerekeknek.

GUZSALYAS
18.00-20.00 Magyar Hangszerész Szövetség 

hangszerbemutató elôadása
„Gitár vagy hegedû” – divatirányzatok a
hangszerkészítésben
Beszélgetés a Magyar Hangszerész Szövetség mesterei-
vel a hangszerkészítés jelenlegi problémáirôl.

20.00 Szekszárdi Gitár Quartett
Gitáron játszanak: Csele Lajos, Dudás
Attila, Tamási János és Decsi-Kiss András
fuvolán is

22.00 Táncház 
Muzsikálnak:
Magyarpalatkai Zenekar (Erdély)
A Magyar Hangszerész Szövetség
Borbély Mihály, Istvánfi Balázs, Szerényi
Béla, Németh András

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ 
AZ ESÉLYEGYENLÔSÉG NAPJA

9.00-12.00 Focibajnokság
Színészek, újságírók, völgylakók és
völgymunkások részvételével

9.00 SAJTÓCAFÉ

10.00-12.00 CIRKUSZISKOLA

16.00 Vörös István: Repülési engedély
– angyaloknak
A Baltazár Színház utcaszínházi elôadása
a Szabadtéri Színpad elôtt jeltolmácsolással
Vámos – Erdôs Balázs; Kocsis – Vörös Ferenc;
Angyal – Kozma Bognár Sándor; Angyal
hangja – Medetz Attila; Harangöntô –
Horváth Szilvia; Bábos – Rafael Erzsébet;
Madarász – Kovács Veronika; Bádogember –
Szilvásy Márton; Hit – Taligás Anna; Festô –
Fehér Dániel; Kórus – Kudari Réka;
Kikiáltó – Szini Gergely
Zenészek: Kántor Nóra, Darvas Kristóf;
Zene: Darvas Ferenc; Jelmez: Földi Andrea;
Tér: Preisich Anikó; Koreográfus: Julie
Bougard; Játékmester: Gyôry Franciska

... folytatás
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Rendezte: Elek Dóra
A darabot Vörös István a Baltazár Színház felkérésére
írta.
A Baltazár Színház magáról:
Magyarországon most elôször láthat az utca közönsé-
ge sérült emberek által bemutatott mûvészi produkci-
ót. Mûködésünk öt éve alatt hatalmas hangsúlyt fek-
tettünk arra, hogy a nézôket becsalogassuk a színház-
ba. Ezen törekvésünket lassan kis léptekkel ugyan, de
egyre inkább sikerül teljesítenünk.
Ezzel a darabbal most mi lépünk az emberek felé, azt
remélve, hogy ez a lépés szimbolikus értelemben is na-
gyobb lesz az eddigieknél. A „sietség ” nem türelmet-
lenségünk jele, hisz a hosszú távú cél változatlanul a
társulatunk minél szélesebb társadalmi és szakmai el-
fogadtatása. Egyszerûen a nézôkkel való találkozás
minôségét szeretnénk most megváltoztatni.

„A mûvészetben a süketek hallanak, a vakok látnak,
a bénák járnak, minden fogyatékosság teremtô és ma-
gasrendû erôvé válhat.” (Pilinszky János)

17.00 Egyenlô pályák
Beszélgetés az esélyegyenlôségrôl a Magyar
Narancs szervezésében – Szabadtéri
Színpadon jeltolmácsolással
Házigazdák: Szilágyi Szilvia (Sisso) és
Miklósi Gábor

19.00 Mancs – tûsarok
Happening a Szabadtéri Színpad körül
jeltolmácsolással
A hazánkban eddig semmihez sem fogható nôi sza-
kasz szeretettel vár minden eddigi interjúalanyt, ér-
deklôdôt, konkurenciát, kritizálót, sárdobálót, támo-
gatót és kedves független férfiembert.
A meghívottak között az Ionkimera: sötét, víziószerû
képekre, szférákra épülô kortárs kísérleti zene. A zene-
kar munkája erôteljesen kötôdik a kortárs színház és
tánc periférikus ágaihoz. A néhol heroikus, önpusztí-
tó, kétségbeesett dark-gothic hangzású zenét a zene-
karral fellépô vizuális táncszínház produkciója egészí-
ti ki. A változó keretekbe helyezett árnyjáték a gyer-
meki fantázia képeiben jeleníti meg vágyaink, félel-
meink groteszk oldalát.

21.00 Tasnádi-Schilling: Hazámhazám
A Krétakör Színház elôadása a
Cirkuszsátorban 
59. (utolsó) elôadás

Az elmúlt évad nagy port kavart elôadása a Fôvárosi
Nagycirkusz és Európa 12 nagyvárosa után Monos-
torapáti határában – és utoljára!
Rendezô: Schilling Árpád
(lásd július 26. szombat, 21.00)

+400 FT, 600 FÉRÔHELY
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Kötetlen eszmecsere a Krétakör vezetôivel:
Gáspár Mátéval és Schilling Árpáddal 

20.00 Álmodj álmokat!
A Krétakör gálaelôadása Rába Roland
rendezésében a Cirkuszsátorban 
Zenés-táncos esztrád mûsor, igazi unikum, csak itt,
csak most, csak Önöknek – csak tessék, tessék...

21.30 Közönségtalálkozó
Az elmúlt hét elôadásairól, a Krétakör Színház hely-
zetérôl, terveirôl beszélgetünk a közönséggel.

24.00 SZABADTÉRI SZÍNPAD
Amorf Ördögök koncert
A társaságban látszólag egymástól fényévnyire elhelyez-
kedô zenei stílusok képviselôi dolgoznak együtt, de a
megszületô zene friss, mai,  mégis dalszerû. Az együttes
énekesnôje, Péterfy Bori, a Krétakör színésznôje.

11.00-14.00 GUZSALYAS
„Egy pár tánc”
Erdélyi és magyarországi táncok tanítása

16.00 ÓVODAKERT
Balzsam Tündér nyári meséi
Kacor király
Mesejátékok körjátékkal, tánccal, dallal, a gyerekek
aktív részvételével.

16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
„Völgymise”
Tolcsvay László-Tolcsvay Béla: Magyar Mise
A misét celebrálja: Dr. Beer Miklós püspök
Közremûködnek: Sáfár Mónika, Sasvári Sándor,
Tolcsvay László, Tóth József
Vezényel: Tóthné Mózer Annamária

GUZSALYAS
19.00 Kováts Mûhely: Alíz Csodaországban

Zene: Gallai Péter, szöveg és dalszöveg:
Fábri Péter
Alice: Mészáros Sára, Clown (Fakutya,
Királynô, Teknôc): Sándor Dávid, Bohóc
(Nyuszi, Hernyó, Dingidungi): Járai Máté
Koreográfia: Fincza Erika, látvány: Gombár
Judit
Rendezô: Kováts Kriszta
Nem kell végig szépen csöndben a nézôtéren ülni. Lehet
madárként repülni és énekelni, teknôcként mászni és
táncolni, szigorúan esküdtként ítélkezni és bólogatni.
Mindent lehet, mert mindez Csodaországban történik.

22.00 Táncház a Pentaton zenekarral

AUGUSZTUS 3. (vaasárnap)
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SZABADTÉRI SZÍNPAD
24.00 Krétakör Színészzenekar

01.00 Jew Wawe
Zsidó rap, hip-hop, funky számok, a héber szövegeket
Schönberger Ádám, a zenét a zenekar közösen írja
jiddis és héber népdalok és mai izraeli számok felhasz-
nálásával. A zenészek többsége jazz-zenész, Herboli
László komolyzenét is játszik, például a Budapesti
Fesztiválzenekarral. 

11.00-14.00 GUZSALYAS
„Egy pár tánc”
Erdélyi és magyarországi táncok tanítása

ÓVODAKERT
16.00 A Nap és a Hold elrablása

Figurina Animációs Kisszínpad
(lásd Kapolcs augusztus 3., Malomsziget, 16.00)

16.30 Tûzzománc játszóház Siklósi Eszterrel

18.00 Huzella Péter: Zene, zenegér
Huzella Péter interaktív mûsora, amelyben egyenlô
szerepet kap a nézôközönség az elôadóval, a rajzolás
az énekléssel, a gyermek a felnôttel.

18.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Erdôdy Kamarazenekar (mûv. vez.: Szefcsik
Zsolt) és a Monteverdi Kórus (mûv. vez.:
Kollár Éva) hangversenye
Vezényel: Déri András
Közremûködik Kolonits Klára és Megyesi-
Schwartz Lúcia ének
Mûsor: Mozart: C-moll Adagio és Fuga,
Orbán: három egyházi darab, Mozart:
Templomi szonáták, Orbán: Stabat Mater

GUZSALYAS
22.00 Táncház

Muzsikál a Nádas Banda

00.01 Éjfél után
Szentendre Táncszínház

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ 
10.00 SAJTÓCAFÉ

15.00 Workshop bemutató
Találkozó a Cirkuszsátor elôtt
A fesztivál ideje alatt Schilling Árpád mûhelymunkát
végez színészekkel és színházi munka iránt érdeklôdô
fiatalokkal – most a munka eredményét mutatják be.

17.00-19.00 SZÍNÉSZBÜFÉ
„Építsünk színházat?”

AUGUSZTUS 2. (szombat)



A Fonó Produkciós Iroda prog-
ramjai idén is Öcs faluban ke-
rülnek megrendezésre.
A program ideológiája a tradi-
cionális tapasztalatok és az ebbôl 
fakadó látásmód megismerése és az idô szûrôjén
keresztül letisztult világ megismertetése a kü-
lönbözô mûvészeti alkotások segítségével, me-
lyek mindig egy-egy állapotot közvetítenek.
Fontos az együttlét, a családias légkör és a kom-
munikáció különbözô formáinak gyakorlása.
Mi, mint szervezôk – közvetítôk – arra törek-
szünk, hogy megpróbáljuk minél nagyobb tö-
megeknek átadni ezt az élményt. Magyarorszá-
gon az egyik legjobb helyszínt és alkalmat a
Mûvészetek Völgye rendezvénysorozat adja.

VVÖÖLLGGYYVVEENNDDÉÉGG::  DDEEBBRREECCEENN
Szeretettel köszöntök minden ked-
ves érdeklôdôt a Debrecent vendé-
gül látó Öcs és Pula településeken. 
Az ország másik végébôl azért

utaztunk ide, hogy ízelítôt adjunk – a Nap ara-
nyát jelképében, templomainak és épületeinek
színében is hordozó – cívis város kulturális és mû-
vészeti értékeibôl.

A festôi szépségû Balaton-felvidékre elhoztuk
gazdag kézmûves hagyományunk és népmûvé-
szetünk jellegzetes darabjait. Bemutatjuk iro-
dalmunk, zene-, színház-, fotó-, képzô- és ipar-
mûvészetünk néhány kiemelkedô alkotását. Kö-
zel ötven produkcióval készültünk, melyekben
több száz debreceni amatôr és hivatásos mûvész
szerepel. 

Bízom benne, hogy kellemes élményekkel
szolgálnak programjaink, és ha tetszettek, ven-
dégül láthatjuk majd Önöket Debrecenben is,

akár már augusztus 20-
án a Virágkarneválon
vagy szeptember végén a
Debreceni Jazz Napok
rendezvényein!

Kósa Lajos
polgármester

„TÜNDÉRKERT”– ERDEI SPORTPÁLYA
07.30-09.00 Zazen Reggel (július 27-tôl)

Zen meditáció
Vezeti: Szekító zen szerzetes
Ajánlatos kényelmes ruhát és pokrócot hozni!

09.00 Ajur Véda masszírozás + oktatás
Táplálkozás, -életmód, -fôzés
Klasszikus maszírozás, Aromaterápiás maszírozás,
Reflexológikus maszírozás, Táltos maszírozás, Energia
maszírozás, Reiki, Prananadi
Elôadó, massszôr: Gáspár Árpád

09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

KÖZÖSSÉGI HÁZ
11.00-13.00 „Szônyeg alatt”

Roma filmklub
Dokumentunfilmek és játékfilmek a Roma Parlament
és a Romano Kher válogatásában és ajánlásával.
Forrás: Roma Parlament és a Romano Kher video- és
filmgyûjteményébôl

13.00 „Diaporáma” Filmklub
Animációs filmek a Varga Filmstúdió videó
könyvtárának válogatásából. 

15.00 „Villám Cigány” (július 28-tól)
Cigány nyelvoktatás
Tanár: Lakatos Klára

Roma kiadványok árusítása.
A Roma Parlament és a Romano Kher könyvtárának
kiadványai: Bari Károly gyûjteménye európai cigány
költôk írók mûveibôl, Jónás Tamás: Bánom, hogy a
szolgád voltam-novelláskötet, Cigány találóskérdések
5-nyelven, Kígyó Ballada (CD)

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Vájtfül
Zenei déutánok az öcsi református
templomban
Válogatás és ízelítô a Roma Parlament és a Romano
Kher zenei programjaiból, a komolyzenei koncerteken
fellépô fiatalok a Fôvárosi Önkormányzat Romano
Kher ösztöndíjasai.

A KÔFEJTÔ éjszakai nagy programjaira
szóló 400 Ft-os kiegészítô jegy a kôfejtô

aznapi összes éjszakai programjára érvényes!

MINDENNAPI PROGRAMOK

ÖÖCCSSÖCS
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ÖCSI GYÜMÖLCS BOLT
Öcsi gyümölcsök árusítása a játszótéren 
(a szedôk és eladók a gyerekek) „fabatkás” rendszerben

A programok és foglalkozások közt játék!
Mindennap sport vetélkedôk,
„bemelegítések” a programok elôtt, és között

A vendégváros (Debrecen) által szervezett
programokat e piktogram jelöli!

BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00-18.00 Nyitónap

20.00-24.00 Barlangkutató tábornyitó
Tábortûz, nyársalás, éneklés

16.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

17.00 KÔFEJTÔ
Debreceni Népi Együttes

Kísér: Csûrdöngölô zenekar

18.30 KÔFEJTÔ 
VENTS D’EST FESZTIVÁL I.

A programot
az Európai Közösség támogatja

18.30 Écsi Gyöngyi
19.30 Téka 
20.30 Vujicsics Együttes
21.30 Cié Montanaro
23.00 Ghymes zenekar

24.00 KÔFEJTÔ
Csûrdöngölô táncház

Debreceni Népi Együttes folklórbemutatója,
kísér a Csûrdöngölô zenekar

09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

10.00 KÔFEJTÔ
I. Öcsi Drótszamár Mountain Bike
Találkozó
Egy kerékkel több! – vagy kevesebb?
Mûvészetkedvelô kerékpáros turisták találkozója

JÚLIUS 26. (szombat)

D

+400 FT, 2000 FÉRÔHELY

D

JÚLIUS 25. (péntek)

D

CSILLAGSZEMÛ ÉGBOLT ALATT A
KÔFEJTÔBEN, VÁLTOZÓ HOLD
PROGRAM

Minden este 23.00-tól nagy koncertek

Difónikus ének oktatás Szekeres Attila
segítségével (július 27-tôl)
A difónikus – kéthangú – ének technika Ázsia keleti
részeirôl származik (Szibéria, Mongólia, Tibet). Az
énekelt alaphang felett megszólaltatja a felhangot is. E
két hang egyszerre történô kiéneklése különleges hang-
zást ad.
Aki részt szeretne venni a programon a töltsön ki egy
jelentkezési ívet, amit a Polgármesteri Hivatalnál le-
het kérni és oda is kell leadni.

JÁTSZÓTÉR
Nemezelés, mesemondás, sárkánykészítés és
reptetés, gyöngyfûzés, langallo (lángos) készítés –
saját építésû kemencében, Fabatka játszóház az
Öcsi Facsemeték Egyesület szervezésben, kézmûves
foglalkozások

Július 26.
Óriás fa készítése közösen, fûfej készítés,
Fabatka bérlet

Július 27.
Íj- és nyílkészítés, célba-lövés, kókusz
fakanál készítés

Július 28.
Vitorlás gyártás és úsztatás, képeslap
zsírkrétából, tintapaca festmény

Július 29.
Óz a nagy varázsló (elôadják a játszóház
szervezôi), Madárijesztô és Bádogember
készítése, utána felvonulás a faluban

Július 30.
Papírkosár készítés, só-liszt gyurmázás

Július 31.
Hangszerkészítés nádból, bambuszból,
agyagozás

Augusztus 1.
Parafa állatkák készítése, fa kulcstartó, és
malom játék készítése

Augusztus 2.
Varázsiskola, magkép készítés

Augusztus 3.
Gyümölcs nyomda óriás papírra, búcsú
meglepetés

MINDEN DÉLUTÁNI PROGRAMOK
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10.00-16.00 BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
Barlangkutató felszíni kirándulás
(Túra felszerelés ajánlott!)
Útvonal: Kapolcsi Pokol-lik–Taliándörögdi
Pokol-lik 
Gyülekezés: 9.30-tól, a Múzeumnál

11.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-PINCEKLUB
„Szônyeg alatt”– roma filmklub
Bódis Kriszta: Hétes (2003., dok. film)
Beszélgetés az alkotóval

11.00 TÜNDÉRKERT-ERDEI SPORTPÁLYA
Thai Chi bemutató

11.30 KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTEREM
Új Akropolisz: A tibeti halottas könyv
Tibeti tanácsok halandóknak és
születendôknek
A sors törvénye: élet és halál körforgása; Csapdák és
lehetôségek a megszabadulás útján; Halotti szokások
és szertartások Tibetben
Elôadók: Benits Péter, Doba Éva

KÖZÖSSÉGI HÁZ-PINCEKLUB
13.00 „Diaporáma” Filmklub

Norman McLaren filmjei

14.00 A Kôkor élô nyelve – elôadás
Varga Csaba rendezô, íráskutató

15.00 „Villám Cigány” – cigány nyelvoktatás

15.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
A három kismalac

Vojtina Bábszínház

16.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„VÁJTFÜL” – Komolyzene
Kancsó József (hegedû) – Universität für
Musik und Darstellende Kunst ,Graz
Monostori András (zongora) – Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem 

16.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
Táltos elôadás Kovács Andrással

17.00 TÜNDÉRKERT-ERDEI SPORTPÁLYA
Madárröptetés meditációs zenére,
performance jellegû megörökítés festôk,
fotósok és írók által (Szirti sas és sólymok)

D

... folytatás 18.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Misztrál
Magyar költôk megzenésített versei

18.30 KATOLIKUS TEMPLOM
Sol Oriens vegyeskar

Az 1990-ben alakult vegyeskar karnagya
Deményi Sarolta

KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
19.00 Jeff & the Wild Slivovitz (I)

Balkáni world music

21.00 Hofi emlékmûsor
Éles István, Litkai Gergely, Hadházi László
Tisztelgés a nagy elôd elôtt, politikamentes humor ak-
tualitásokról

23.00 Vojtina Bábszínész Nosztalgia Zenekar

KÔFEJTÔ
19.00 Quartet B lemezbemutatója

A nép- és világzene, a jazz és a kortárs zene területén
egyaránt otthonosan mozgó Borbély Mihály vezetésé-
vel, hasonló szellemû és gondolkodású muzsikusok
csatlakozásával.

20.00 KÔFEJTÔ 
VENTS D’EST FESZTIVÁL II.

A programot
az Európai Közösség támogatja

20.00 Minuit Guibolles (F) koncert
21.00 Vents d’Est koncert

Közremûködik: Écsi Gyöngyi, Ghymes (Sl),
Vujicsics, Téka, Montanaro (Fr), Pedro
Aledo (Esp),Gülseren Yildirim (Tr)

23.00 Minuit Guibolles (F) táncháza

01.00 Sun Set Cafe: „Selyem út”
Thai Chi bemutató, részletek úti filmekbôl
(Dj. Konrád-Gasper)

07.30 TÜNDÉRKERT-ERDEI SPORTPÁLYA
Yvon Bec Myo Ken zen szerzetes elôadása
a zazen gyakorlásáról
Az elôadás elôtt Gesztey-Nagy Judit
fuvolázik és Sakuhacsi-n játszik.

09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

JÚLIUS 27. (vasárnap)

+400 FT, 2000 FÉRÔHELY

D

D

58



MMOONNOOSSTTOORRAAPPÁÁTTIIMONOSTORAPÁTIÖÖCCSSÖCS
10.00 KÔFEJTÔ

I. Öcsi Drótszamár Mountain Bike
Találkozó
Egy kerékkel több! – vagy kevesebb?

KÖZÖSSÉGI HÁZ
10.00 NAGYTEREM

A Mûvészetek Völgye barlangjai –
barlangkutató szemmel
Elôadók: Kardos Annamária, Kardos
Boglárka

11.00 PINCEKLUB
„Szônyeg alatt” – roma filmklub
A Fekete Doboz Roma Médiaiskolájának
alkotói és filmjeik (2002-2003)
Balogh Máté: Köki; Csík Juci: Hallod,
bejött!; Kôvári „Borz” József: Szülôfalum
vasárnap; Szirmai Norbert-Révész János:
Jobb a Fradinak
A vetítés után beszélgetés az alkotókkal

11.00 TÜNDÉRKERT-ERDEI SPORTPÁLYA
Thai Chi bemutató

13.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-PINCEKLUB
„Diaporáma” Filmklub
Marv Newland: Tales from the Other Side

13.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
utcaszínháza

13.00-16.00 BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
Barlangkutató felszíni kirándulás
(Túrafelszerelés ajánlott!)
Útvonal: Öcs környéki látnivalók,
ôsforrások, tavak, lápok. 
Gyülekezés: 12.30-tól a Múzeumnál

KÖZÖSSÉGI HÁZ
14.00 UDVAR

Öcsi Asszonykórus énekel

15.00 PINCEKLUB
„Villám Cigány” – cigány nyelvoktatás

REFORMÁTUS TEMPLOM
14.00 Egyházi énekek

Ifj. Csoóri Sándor és az ifjú Muzsikás 

15.00 „Varázs Jelek”
Út a magyar ôsmûveltséghez , a zenetanulás
alapjához.
Csoóri Sándor elôadása újonann megjelent
könyvérôl

15.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
„Én elmentem a vásárba...”

Szeredás népzenei együttes gyermekmûsora
A régi vásárok hangulatának és ismert alakjainak feli-
dézése (képmutogató, bábjátékos, históriás, csepürágók,
árusok) vásári dalokkal, versekkel és sok-sok zenével.

15.30 KÔFEJTÔ
Kalandor (world music)

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„VÁJTFÜL” – Komolyzene
Amor Quartet
Morzsáné Száraz Etelka – elsô hegedû,
Miskolci Egyetem Bartók Béla
Zenemûvészeti Intézete, Morzsa Róbert –
hegedû, Burai Zsolt – brácsa, Ács Hella –
cselló

17.00 KÔFEJTÔ
Equus (world-blues)

18.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Shut Gun (rap)

18.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„Készülj asszony, készülj...’’

Bárdosi Ildikó balladás estje 
Közremûködik: Juhász Zoltán – furulya
Bárdosi Ildikó Erdélyben, a Kis-Küküllô mentén,
Dicsôszentmártonban született. 
Az önálló balladamûsorban az asszonyi sorsokat elbe-
szélô történetek között a szavakon túl a férfihangot
Juhász Zoltán furulyajátéka viszi a továbbgondolás,
oldás világába.

18.30 KATOLIKUS TEMPLOM
Dunkel Norbert:

Montreáli orgonakönyv II. Kötet
Orgonistaként több nagy városban koncertezett:
Pozsony, Bécs, Párizs, Toronto, Montreal. Concerto
grosso-t és requiemet írt Malacz nevû kutyájának. 

19.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
A Vulgo filozófiai folyóirat nyári

számának bemutatója
A Vulgo a legnagyobb példányszámban megjelenô
magyar bölcseleti folyóirat. A lap nyári számának fó-
kuszában a kép, a képiség, a fényképezés és a halál
kapcsolata áll, amit a kortárs magyar, illetôleg euró-
pai bölcselet legkiválóbb képviselôi tárgyalnak. Az
írások túlnyomó többsége nem valamiféle szûk szak-
mai kört kíván megszólítani, hanem a hagyományos
értelemben vett mûvelt nagyközönség számára kínál
olvasnivalót. A Vulgo nyári számát Angyalosi Gergely
esztéta mutatja be a fesztivál közönségének.
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KÔFEJTÔ
19.00 Peet

alternatív – Pink Floyd hatása alatt)

20.00 Debreceni Blues Társaság

21.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Kis Éji Zene
Hot Jazz Band

KÔFEJTÔ 
23.00 Neomatyó show

Ferenczy György és zenekara
Közremûködik: Duna táncegyüttes

01.00 Sun Set Cafe: „Karnevál”
Kanna-bistro, session zenészek
Dj. Jutasi-Garfield

09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

10.00-16.00 BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
Barlangkutató felszíni kirándulás
(Túra felszerelés ajánlott!)
Útvonal: Pulai bazaltbarlang, Farkas árok és
barlangjai.
Gyülekezés: 9.30-tól, a Múzeumnál

11.00 TÜNDÉRKERT-ERDEI SPORTPÁLYA
Thai Chi bemutató

KÖZÖSSÉGI HÁZ
11.00 PINCEKLUB

„Szônyeg alatt” – roma filmklub
Portéfilmek Péli Tamásról
(Érdi Sándor – MTV, 1988; Kôbányai
Kábeltv)

11.30 NAGYTEREM
Új Akropolisz: A Gyûrûk ura
Egy gyûrû mind felett; Tolkien álma és célja;
Ôsi szimbolizmus; modern köntösben
Elôadó: Kovács Balázs

13.00 PINCEKLUB
„Diaporáma” Filmklub 
Heavy Metal (egész estés film)

15.00 PINCEKLUB
„Villám Cigány” – cigány nyelvoktatás

JÚLIUS 28. (hétfô)

+400 FT, 2000 FÉRÔHELY
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... folytatás 15.00 UDVAR
Dunkel Norbert: Zeneterápia

Dunkel Nepomuk Norbert klinikai zeneterápiákat vé-
gez, amit Magyarországon elsôként oktatott egyetemen

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„VÁJTFÜL” – jazz
Szôke Nikolett – ének
Kísér: Barcza Horváth József – bôgô; Szakcsi
Lakatos Róbert – zongora

KÖZÖSSÉGI HÁZ
16.30 NAGYTEREM

KLTE Szabadegyetem sorozat
S. Varga Pál: A XIX. századi magyar irodalom
és Debrecen
„Protestáló hit és küldetéses vétó” – Debre-
cen szellemi kétarcúságának tükrözôdése
Csokonai Vitéz Mihálytól Jókai Mórig.

17.30 UDVAR
Vajda M. és Angyalosi G.

18.00 REFORMÁTUS TEMPLOM

„Régi(j)ó zenék”
Juhász Erika népdalestje
Közremûködik: Csurgó Dezsô
Talán már a cím is sugallja, hogy a szûkebb környe-
zetünk, a Hajdúság zenei anyagát szeretnénk bemu-
tatni. Ismert és elfeledett dallamok, balladák, szerel-
mes dalok, mulatónóták szólnak e táj régmúlt életérôl.
A mûsorban az ének mellett megszólal a táj jellegzetes
hangszere: a citera. A vonószenekarok, cigánybandák
hangulatát a cimbalom idézi fel.
Juhász Erika a Karikás együttes, a Magyar Tekerôze-
nekar és számos más énekes csoportosulás tagja.

18.30 KATOLIKUS TEMPLOM
Dunkel Norbert: Szabad improvizációk

20.00 KÔFEJTÔ
„Ethnosphera”

a LUX együttes koncertje
Az együttes Debrecenben alakult a hetvenes években.
A zenekar minden tagja képzett muzsikus, és Kodály
Zoltánnal, Bartók Bélával együtt vallja: „csak tiszta
forrásból”. A magyar népzene pedig kimeríthetetlen
forrásanyaggal szolgál.

21.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Kis Éji Zene – Sebô együttes

KÔFEJTÔ 
23.00 Emil Rulez

01.00 Sun Set Cafe
„Karnevál-Tûzfúvók”
(Dj. Nagy A. – Gelek)

+400 FT, 2000 FÉRÔHELY
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09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

KÖZÖSSÉGI HÁZ
10.00 NAGYTEREM

A Gellért-hegy barlangjai
Elôadók: Kardos Annamária és Kardos
Boglárka

11.00 PINCEKLUB
„Szônyeg alatt” – roma filmklub
Malgot István: A cigányhold – egy cella képei
(2001, játékfilm)

11.00 TÜNDÉRKERT-ERDEI SPORTPÁLYA
Thai Chi bemutató

13.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTEREM
„Diaporáma” Filmklub 
Bill Plympton: I Married to a Stranger Person

13.00-16.00 BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
Barlangkutató felszíni kirándulás
(Túra felszerelés ajánlott!)
Útvonal: Padragi-sziklák-barlangja, Csárda-
hegyi-barlang.
Gyülekezés: 12.30-tól, a Múzeumnál

KÖZÖSSÉGI HÁZ
15.00 PINCEKLUB

„Villám Cigány” – cigány nyelvoktatás

15.00 UDVAR
„Tág a világ, mint az álom”

A Debreceni Csokonai Színház
gyermekelôadása
Weöres Sándor verseire épülô verses, dalos, játékos
gyermekmûsor a Csokonai Színház mûvészeinek elô-
adásában

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„VÁJTFÜL” – kortárs folklór
Ando Drom együttes (nagyvárosi cigány
zene) acapella koncert

KÖZÖSSÉGI HÁZ
16.30 KLTE Szabadegyetem sorozat

Borbély Szilárd: A régi magyar irodalom és
Debrecen
A régi Debrecent falánál, amely deszkapalánk volt, sok-
kal inkább védte a hite: az Írásba vetett hit. És az írás
tisztelete, ami több is, kevesebb is – meg irodalom is.

17.30 AMO család – Kuckó Mûvésztanya D

D

D

JÚLIUS 29. (kedd) 18.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Pilinszky János: Stigma

Monodráma a költô 29 versébôl egybeszerkesztve
Maday Gábor színmûvész elôadásában

18.30 KATOLIKUS TEMPLOM
Fúvós zene a XVI. századból

Harmonia Instrumentalis
Az együttes célja a XVI.-XVII. század fúvós kamaraze-
néjének a megszólaltatása. Az együttes megalakítói egy
több száz évvel ezelôtt virágzó mûfajt élesztettek újra.
Repertoárjukon olyan mûvek szerepelnek, amelyek a
mai hangversenyéletbôl szinte teljesen hiányoznak.

19.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
S.Ö.R. (Shakespeare Összes Rövidítve)

– részletek
A Debreceni Csokonai Színház elôadásában
Írta: Jes Borgeson, Adam Long és Daniel
Singer
Szereplôk: Dánielfy Zsolt, Puskás Tivadar,
Jámbor József
Koreográfus: Nagy György
Rendezte: Pinczés István, Jászai-díjas

20.00 KÔFEJTÔ
Story Jam Band (jazz)

A zenekar minden tagja évtizedek óta szereplôje a
debreceni könnyûzenei életnek: Tóth Csilla a Debre-
ceni Rocksuli tanára, Mezô Orbán tagja az Ölveti
Blues Bandnak is, Erdei Kálmán és Fazekas Csaba
pedig a Debreceni Jazz Kvartettben is játszanak. Mû-
sorukba standard jazz számokat hallhat a közönség.

21.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Kis Éji Zene – Makám

KÔFEJTÔ 
23.00 Anima Sound System

01.00 Ando Drom

09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

11.00 TÜNDÉRKERT-ERDEI SPORTPÁLYA
Thai Chi bemutató

KÖZÖSSÉGI HÁZ
10.00 NAGYTEREM

A világ nagy barlangjai
Elôadók: Kardos Annamária és Kardos
Boglárka

JÚLIUS 30. (szerda)

+400 FT, 2000 FÉRÔHELY
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KÖZÖSSÉGI HÁZ-PINCEKLUB
11.00 „Szônyeg alatt” – roma filmklub

Sólymos András: Beások (Fr), dok. film

13.00 „Diaporáma” Filmklub
Válogatás az amerikai animáció világából
(Family dog; Liquid TV; REM and Stimpy)

13.00-16.00 BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
Barlangkutató felszíni kirándulás
(Túrafelszerelés ajánlott!)
Útvonal: Kab-hegy és barlangjai.
Gyülekezés: 12.30-tól, a Múzeumnál

KÖZÖSSÉGI HÁZ
15.00 PINCEKLUB

„Villám Cigány” – cigány nyelvoktatás

15.00 UDVAR
Szentivánéji álom – kézmûvesek jelenete

(paródia)
A Tabak Színház elôadása
„Itt vagyon a lista mindazon férfiak nevérôl, akik
egész Athénben képesnek találtattak arra, hogy a feje-
delem s a fejedelemnô elôtt mennyegzôjük estvéjén föl-
lépjenek”

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„VÁJTFÜL” – Komolyzene
Puka Laura (hegedû) és Szénási Annamária
(cselló) – Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola

16.30 KÖZÖSSÉGI HÁZ
KLTE Szabadegyetem sorozat

„Régió – nyelvterület – világháló.
A kortárs magyar irodalom fórumai,
mûhelyei” 
Keresztury Tibor, kritikus, az Alföld
szerkesztôje és a litera.hu fôszerkesztôjének
elôadása

16.30 KÔFEJTÔ
Utazási Iroda (balkáni népzene)

REFORMÁTUS TEMPLOM
17.00 Dr. Valter Godspel – ’20-as évekbôl

18.00 „Olvastam költôtárs”
Arany és Petôfi levelezése
Elôadják: Bakota Árpád és Dánielfy Zsolt, a
Debreceni Csokonai Színház mûvészei
Az elôadás a két költô legendás barátságát idézi fel.
Betekintést nyújt a szabadságharc küzdelmeibe, az
akkori idôk kulturális és politikai világába.

D
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... folytatás 19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Flautando fuvolakvartett

A társas muzsikálás folyamatos igénye hozta létre a
kvartettet, melynek széles repertoárján a XX. század-
ban született eredeti mûvek mellett számos átirat is
szerepel.

19.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Aranyszögekkel kivert hazugságok

Commedia della passione a Tabak Színház
elôadásában
Szereplôk: Balogh Kálmán – Gelányi Imre;
Dr. Galamb –Vásári József, Kinyomó
Sándor – Csonka Valter
Zeneszerzô, rendezô: Hajdu Szabolcs 
„Szeretjük, ha minél konkrétabb történetet mesélhe-

tünk el, olyan történetet, amely jelen idejû, ma játszó-
dik, és egészen személyes közünk van hozzá. Szeretjük,
ha e történet szereplôit, kézzelfogható, beazonosítható,
környezetünkben fel-feltünedezô, egyszerû emberekrôl
mintázhatjuk, akiknek, ha belehelyezkedünk titkos
mikrokozmoszukba, csodálatos kis ügyeikre ôszintén
rácsodálkozhatunk.”

KÔFEJTÔ
19.00 Crazy Dyamonds

(post-surf-rock-garage-pioneers)

20.00 PG Csoport – Alföldi alternatív zene

KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
20.00 Black Birds

Tradícionális jazz elôadók (Pecek Laki) szellemi örö-
kösei, akik génjeikben hordják apáik jazz tudását.
Abszolút virtuóz jazzt játszanak, ami még az „öreg
rókák” számára is szívet melegedtetô, hiszen ezt a ze-
nei homogenitást átlag 10 éves gyerekektôl hallani
igazán nagyszerû és felemelô érzés. 

21.00 Kis Éji Zene: Jazz Mesterek
Gyárfás István és vendégei

KÔFEJTÔ 
23.00 Kispál és a Borz

01.00 Szilvási Gipsy Folk Band

09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

10.00-16.00 BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
Barlangi túra, barlangkutató felszereléssel
Útvonal: Kab-hegy, Bújó-lik.
Gyülekezés: 9.30-tól, a Múzeumnál

JÚLIUS 31. (csütörtök)

+400 FT, 2000 FÉRÔHELY
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KÖZÖSSÉGI HÁZ
11.00 PINCEKLUB

„Szônyeg alatt” – roma filmklub
Kerényi György: Menedékkérôk Kanadában
(1999-2000. dok. film)

11.30 NAGYTEREM
Új Akropolisz: A matematika reneszánsza
Az életet uraló matematikai
törvényszerûségek; A fraktálok és a káosz a
mítoszokban; Tökéletes számok,
tökéletességre törekvô emberek
Elôadó: Apáti János

13.00 PINCEKLUB
„Diaporáma” Filmklub
Tex Avery munkái

15.00 PINCEKLUB
„Villám Cigány” – cigány nyelvoktatás

15.00 UDVAR
Babocsai Máté deák históriája

Az ORT-IKI Bábcsoport gyermekelôadása
A patavári viadalban nagy részes Babocsai Máté
deákról szóló igaz história, miként az igazmondó
jámbor vitézektôl köztudomású.

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„VÁJTFÜL” – Komolyzene 
Botos József (gitár) – Universität für Musik
und Drastellende Kunst, Wien
Botos Gyula (gitár) – Egressy Béni
Zenemûvészeti Szakközépiskola 

KÖZÖSSÉGI HÁZ
16.30 KLTE Szabadegyetem sorozat

Görömbei András: A modern magyar
irodalom és Debrecen
Új kihívások kereszttüzében az ôsi város
„A magyarságnak be kell bizonyítania, hogy nem
szakítja szét a csontjain átsüvöltô változás.” (Németh
László: Debreceni káté, 1933)

18.00 Raw Hide (Chicago blues)

18.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Mro™ek: Sztriptíz

A KonzervArtaudrium elôadása

18.30 KATOLIKUS TEMPLOM
Olasz és német reneszánsz egyházi zene
Debreceni Canto Armonico énekegyüttes
Az énekegyüttes 1997-ben alakult a Debreceni Kodály
Kórus 10 énekesébôl. A repertoár a II. századi gre-

D

D

D

goriántól a XX. századi mûvekig ível. Legszívesebben
templomokban lépnek föl egyházi mûsorral. 2001-ben
nagy sikerû koncertkörúton vettek részt Norvégiában.
Vezényel: Kiss Csaba, Tamási László és
Soltész Éva

KÔFEJTÔ
19.00 Peter Lipa

World blues (Szlovákia)

20.00 Talamba Ütôegyüttes
Debrecenben az ütôhangszeres kultúrának 1974-re
nyúlnak vissza a gyökerei. Ennek a hagyománynak a
folytatója a Talamba ütôegyüttes. 2002-ben 130 kon-
certet adtak országszerte. Repertoárjukat tudatosan
úgy állítják össze, hogy a komolyzene mellett helyet
kapjon a szórakoztatás, a Magyarországon általuk
egyedül képviselt teátrális ütôzés is.

21.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Kis Éji Zene – Dr. Valter
New Orleans Jam

KÔFEJTÔ 
23.00 „Pucér nôk ruhában”

L’art pour l’art Társulat

01.00 2003 Full Blues Session
Magyarország legjobb blues zenészeinek
örömzenéje
Vendég: Desney Baily-ének (USA)
(Szappanos György, Huszár Endre-dob,
Nagy János-billentyû, Mohai Tamás,... stb.)

09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

10.00-16.00 BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
Barlangi kirándulás
(Túra felszerelés és fürdôruha ajánlott!)
Útvonal: Tapolcai tavas-barlang.
Gyülekezés: 9.30-tól, a Múzeumnál

KÖZÖSSÉGI HÁZ-PINCEKLUB
11.00 „Szônyeg alatt” – roma filmklub

Szobolits Béla: „Sírsz Magyarországért, sírjál”
(dok. film, 2002.)
A vetítés után beszélgetés az alkotóval

13.00 „Diaporáma” Filmklub
Spawn (egész estés film)

15.00 „Villám Cigány” – cigány nyelvoktatás

AUGUSZTUS 1. (péntek)

+400 FT, 2000 FÉRÔHELY
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15.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Tóbiás és Kelemen

Veress Zoltán zenés erdélyi mesejátéka
Elôadja: a Matyi Bábszínház (Nagyvárad)

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„VÁJTFÜL” – Komolyzene
Vajda Norbert (hegedû) – Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskola

KÖZÖSSÉGI HÁZ
16.30 NAGYTEREM

KLTE Szabadegyetem sorozat
Szirák Péter: Kertész Imre monográfia
bemutatása
Szirák Péter több mint egy évtizede foglalkozik
Kertész Imre munkásságával. Mostani elôadásában a
méltán híres Sorstalanság címû regény irodalmi jelen-
tôségérôl beszél.

17.00 UDVAR
Bran (ószirmi-ír zene)
A Bran, az ír és breton zene archaikus vonalát képvi-
selô együttes, A zenekar repertoárja – mesékbôl, legen-
dákból és a hagyományos ír zene különbözô korokból
származó rétegeibôl válogatott dalaiból áll össze.

18.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Bakfark és Balassi

Béke Csaba lantmûvész mûsora
Balassi: Hymnus Primus a „Hymni tres ad
Sacrosantam Trinitatem”-bôl

18.30 KATOLIKUS TEMPLOM
Fônix rézfúvós együttes egyházzenei

mûsora
A hagyományos felállású rézfúvós ötös repertoárja át-
fogja a rézfúvós zene történetét: a toronyzenétôl a régi
tánczenén át a ragtime-ig és a modern szórakoztató
zenei darabokig. A zenekar idén ünnepli húszéves
fennállását.

20.00 KÔFEJTÔ
Debreceni Dixieland Jazz Band

A zenekar 1984-ben alakult. New Orleans-i stílusú
dixieland zenét játszanak.

KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
21.00 Kis Éji Zene – Jeszenszky István

Világok Hangja

22.00 Bran együttes akusztikus táncháza

23.00 Kovács Gáborján ír és ószirmi meséket 
mond

D

D

D

D

D

... folytatás

ÖÖCCSSÖCS
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Az ószirmi világ meséi; Tücsök Méhe; Az álomra-
bandzsítószemu-böhömödvetöpörödött-magadfajtale-
gényke; A füttyös fiú; Kolda a téli sark úrnôje; Spring
a tavasz hercege; Az örök ôsz erdeje; Az örök tavasz
tisztása; Városhely; A fû hegye; Völgyikút és más tör-
ténetek kifulladásig. (Aki hajnal 3-4 körül jön az is
jöjjön!) Aszusszanás-szünetekben ószirmi dalok és ze-
nék hangzanak el.

KÔFEJTÔ 
23.00 Ladánybene 27

01.00 Energy Crew (Ghana)

09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

10.00-16.00 BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
Barlangkutató felszíni kirándulás
(Túra felszerelés ajánlott!)
Útvonal: Kab-hegy és barlangjai.
Gyülekezés: 9.30-tól, a Múzeumnál

KÖZÖSSÉGI HÁZ
11.00 PINCEKLUB

„Szônyeg alatt” – roma filmklub
Varga Ágota: Fekete lista, Cigány
munkaszolgálatosok 1944-ben
(dok. film, 2002.) 

11.30 NAGYTEREM
Új Akropolisz: Egyiptom – Ízisz és Ozírisz
Egyiptom: a misztériumok földje; Hórusz és Széth: a
kettôsségek harca; Hogyan lehet aktuális egy több ezer
éves mítosz?
Elôadók: Kaposi István, Klatsmányi Péter

13.00 PINCEKLUB
„Diaporáma” Filmklub
Válogatás az Aardman studiófilmjeibôl

15.00 PINCEKLUB
„Villám Cigány” – cigány nyelvoktatás

15.00 UDVAR
Új Akropolisz: Fehérlófia
(gyermekelôadás)

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„VÁJTFÜL” – Komolyzene
Horváth Barbara (zongora) – Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem

16.30 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Aczél Géza: Az 50 éves Alföld folyóirat

bemutatása
D

AUGUSZTUS 2. (szombat)

+400 FT, 2000 FÉRÔHELY
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09.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Zenés meditáció – Jeszenszky Istvánnal

10.00-16.00 BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
Barlangkutató felszíni kirándulás
(Túra felszerelés ajánlott!)
Útvonal: Mûvészetek Völgyi látnivalók
Gyülekezés: 9.30-tól, a Múzeumnál

KÖZÖSSÉGI HÁZ
11.00 PINCEKLUB

„Szônyeg alatt” – roma filmklub
Pálos György-Czabán György: Tiszta fekete
(1995)

13.00 NAGYTEREM
„Diaporáma” Filmklub
Angol animációk: A Channel 4 filmjei

14.00 UDVAR
Samuel Beckett: Ne beszéljünk
(Jövés-menés és Az utolsó tekercs címû
darab alapján)
Kaszt Társulat, rendezte: Simor Ágnes

15.00 PINCEKLUB
„Villám Cigány” – cigány nyelvoktatás

16.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
„VÁJTFÜL” – Kortárs, improvizatív jazz 
Oláh Kálmán – zongora; Kathy Horváth
Lajos – hegedû

18.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ
Krakatau (Indonézia)

19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Király Csaba orgonakoncertje
Buxtehude: d-moll passacaglia, Bach: g-moll fantázia és
fúga BWV 542, Bach: F-dúr pasztorál BWV 590,
Bach: Esz-dúr triószonáta BWV 525, Vivaldi-Bach: a-
moll concerto BWV 593, Liszt: Ave Maria (Arcadelt),
Liszt: B-A-C-H prelúdium és fúga (1870), Király
Csaba: Improvizáció
Támogatja:Tutto Hangszer, Tapolca www.tuttohangszer.hu

20.00-kb.22.00 BARLANGKUTATÓ 
MÚZEUM
Barlangkutató táborzáró tábortûz
Barlangkutató kórus koncert. Búcsú és pá...!

20.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ
Stoned – (Rolling Stones Memorial Band)
Utolsó nap a Közösségi Házban
Házibuli, Malacsütés, Rongyláb party

... folytatás

AUGUSZTUS 3. (vasárnap)
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Egy folyóirat szellemi vázlata a sematizmustól
a korszerû irodalomig

18.30 KATOLIKUS TEMPLOM
Debreceni Gitárkvartett

(lásd Pula, aug. 2. Kat. templom 16.00)

19.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
MODERN TÁNC-EST

Debreceni tánc- és mozgásszínházi
együttesek bemutatói
„No, megállj csak!”
A Debreceni Mozgás Teátrum elôadása
„Pólusok”
A Koré Company elôadása

20.00 REFORMÁTUS TEMPLOM
Spanyol és dél-amerikai gitárzene

Papp Sándor gitármûvész koncertje

21.00 KÖZÖSSÉGI HÁZ-UDVAR
Kis Éji Zene
Frank Zappa + Jimmy Carl Black
(USA, ex Frank Zappa)

KÔFEJTÔ 
20.00 Beethoven: III. (Eroica) szimfónia

Elôadja: Debreceni Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Kollár Imre, vezetô karnagy
Az 1805-ben bemutatott szimfónia megírására
Napóleon személyisége ihlette Beethovent. Elôbb
Napóleon császárrá koronázása, majd bukása után
döntött az Eroica cím mellett, amely valójában teljes
terjedelmében így szólt: „Hôsi szimfónia ... egy nagy
ember emlékének megünneplésére”. A monumentális
mûvet a zeneszerzôi lelemény és a költôi hevület talál-
kozása teszi korszakalkotó jelentôségûvé.

21.30 „Az idô tükrében”
Roma Divatshow-Táncszínház
Kísérôzenekar: Parno Graszt

22.00 Parno Graszt
Az együttes 1987-ben alakult Paszab községben. A több
generációból álló együttesnek- melynek legfiatalabb
tagja tízéves legidôsebb tagja hetvenhét- mindannyian
roma származásúak. Az együttesen belül egy tíz tagú
tánccsoport is mûködik, táncanyaguk a cigánycsárdás, a
szatmári botoló, a hagyományos cigánytánc.

23.00 Kalyi Jag lemezbemutató koncert
Najisaras Tuimen – „Köszöntünk titeket”
Vendég zenészek: Lakatos Zoltán, Radics
Tomi, Bader János, Farkas Robi-„Harcsa”

01.00 Aven Amenca Romale
Marosmenti cigány táncshow és hagyomány ôrzô zene
és ehhez illô népviselet. Virtuóz zene és tánc tudás.

D
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BBÁÁRRKKAA--KKIIKKÖÖTTÔÔ  ––  PPUULLAA
Vendégváros: Debrecen
Vendégfalu: Harta

BÁRKA-KIKÖTÔ PULÁN
Hagyományok születése
Ma, amikor egy pillanatra feltûnni és egy pillanat
alatt eltûnni a legkönnyebb, amikor a percember
a fôszereplô, amikor mindenki lehet címoldal egy
napra, amikor életünk szavatossági ideje egy má-
sodperc és talált kincseinket az általunk is szolgált
és követett média-manipuláció egy villanás alatt
beforgatja a szemétbe – ma értéket létrehozni és
azt megtartani, magyarán jófajta hagyományt te-
remteni majdhogynem lehetetlen. 
Na. Ez eddig olyan átlátszóan hôsileg lett fogal-
mazva, és minthogy magunkról lesz szó, legyünk
szerények és tárgyilagosak: az idén tizenötödször
megrendezendô Mûvészetek Völgye már hagyo-
mány – a hetedik (!) évadját kezdô Bárka Szín-
ház és Pula másodszori találkozása még nem az.
De már több, mint a kezdet. 
Már múltunk van: sokezer hajtogatott hajócska a
buszmegállóban (ott most könyvet árul a Ráday
utcai Könyvesház); közkívánatra megismételt
Mulatság (hozzuk az idén is); egyszeri gyerekprog-
ram és egyszeri templomi koncert (ezen a nyáron
a debreceniek segítségével nap mint nap ugyanez);
Parti Nagyra sereglett angyalok kara akkor (hátha
mindennapi irodalomra is sereglenek a népek
most); Besh o droM-ôrületben kitaposott krumpli-
föld (a Besh o droM ott lesz júliusban – krumplit
már nem is ültettek az idén a jámbor pulai gaz-
dák); Cseh Tamásnak otthont adó, ezreket befoga-
dó, békés focipálya (Tamás Jóslatot mond-énekbe-
szél 2003-ban) és filmek és zenék és közös kocsmá-
zások... Tíz nap ébrenlét, amikor közösen álmo-
dik pulai és bárkás és bárki-vendég. 
Másodszor találkozunk, és immár vendéget is fo-
gadunk: Debrecent és Hartát. Másodszor talál-
kozunk – és ha jó vendégek leszünk Pulán, s ha jó
házigazdaként fogadjuk a sokezer kikötôi vendé-
get, akkor tudhatjuk, jövôre már hagyományosan
találkozni akarunk. Úgymond hagyományt te-
remtünk. Észre sem vesszük majd, de nem is ez a
dolgunk. 

Bérczes László (Bárka, Hajónapló,
Völgyfutás, Pulai Gyalogfutár)
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Pulai Gyalogfutár (Völgynapló) – napilap,
készíti a Hajónapló Mûhely 4.

Déli Szél Mûvészeti Csoport kiállításai,
performanszai (Helyszín: a falu és a tálodi
kolostor)
Egy eredeti e-mail Palicsról, a Déli Széltôl,
kapta Bölkény Gerda, a Bárka-stáb tagja: 
„Kedves Gerda! Rohanas az elet! 
Hegyi Csaba: Egy tudatosan tajolt nagyobb kutyaol
meretu kapolnaforma epitmeny, bontott fabol es teg-
labol. Egy ember hanyattfekve, tekintetet az eg fele
emelve a harangtornyot latja. Sorsa, keresre az enye-
szete lenne. Lukacs Jozsef: Helyi fa megmunkalasabol,
alkalmilag tajba helyezett szobrok. Somody Peter:
Fenyinstallacio, kulterben alkonyattol hajnalig.
Varga Tunde: Az adott termeszetes kornyezethez szer-
vesen kapcsolodo mu letrehozasa, a taj szaemalyes
elemzese es megfigyelese alapjan. Dobrei Denes es
Varga Henrietta: Hat ember Szoboratvonulasok cimu
mozgasmuveszeti produkcioja. Anyagszukseglet: bon-
tott tegla, cserep es gerenda, egy zsak cement, vodor,
harom zsak homok, szaraz faronk, egy tucat meter ve-
zetek, csatlakozok, izzok, foglalatok, magas letra, tiz
tekercs vekony horgaszdamil, hat oltozet hasznalt ru-
ha, otven kilo gipsz. Denesek az utolso elotti napon
erkeznenek. Az eletrajzok a Palics katalogusban van-
nak. Peteret nem tudom, mikor, hol szuletett. Dobrei
Denes 1961, Horgos, szinesz, rendezo, Franciaorszag-
ban es Szerbia-Montenegroban el. Varga Henrietta
1970, Szabadka, szinesz, tancos, Franciaorszagban es
Szerbia-Montenegroban el.
Remelem eleg ennyi, bocsanat az utolso pillanatigert.
Minden jot: Csaba, Tunde”

Vásári Komédiák – Soltis Lajos Alternatív
Színház (helyszín: a falu)
Színházunk stúdiósai Dráma- és Színháztörténet
tantárgyból a tavalyi év végén a középkorig jutottak.
Tanulmányaik lezárásaként létrehoztak néhány vi-
dám színjátékot. Vásári komédiáikkal hatalmas si-
kert arattak 2002 nyarán, amikor kerékpárra pat-
tantak és bejárták Vas megyét. A Mûvészetek Völgyé-
be a következô elôadásokkal látogatnak el: Ismeretlen
francia szerzô: Az üstfoldozó r.: Nagy Gábor – Hans
Sachs: A mérges füst r.: Ecsedi Erzsébet – Ismeretlen
lengyel: A pór, a fia és az oskolamester r.: Nagy Gábor
– Hans Sachs: A kalmár kosara r.: Nagy Gábor
Játsszák: Bagaméri Ágnes, Benkô Péter Pál, Dávid
Péter, Kovács Adél, Kustos Orsolya, Nagy Melinda,
Savanyu Gergô, Szabó Zsolt, Venczel Hajnalka

MINDENNAPI PROGRAMOK
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Könyvárusítás – Ráday utcai könyvesház
(helyszín: pulai buszmegálló)

Hartai sátor (kolbásszal és népmûvészettel)

És persze hideg-meleg kaja, sör... Zsoltnál a
kertben

Kikötôi rend:
11.00-12.30 Gyerekmûsor

16.00-17.00 Templomi koncert

17.30-19.00 Mindennapi irodalom

19.00-01.00 Film, Színház, Muzsika
A „Mindennapi irodalmunk”-sorozatot a www.litera.hu

<http://www.litera.hu> támogatja.

A vendégváros (Debrecen) által szervezett
programokat e piktogram jelöli!

FÔTÉR
17.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

FALUHÁZ
19.00-21.30 Noémi bárkája-koncert 

Flór Noémi – basszusgitár, Flór Gábor –
szaxofon, szájharmonika, Décsi Attila – gitár,
Kiss Gábor – dob, Radnai Róbert – brácsa
A zenekar a nyolcvanas évek végi, kilencvenes évek
eleji alternatív zenei mozgalom tevékeny résztvevôi-
nek (Wei Wu Wei ; Boann) közremûködésével alakult
2001-ben. A tradícionális klezmer és balkáni népda-
lok progresszív alapokra helyezett jazz felôl közelítô
improvizatív elôadása mellett kortárs szerzôk mûvei-
nek feldolgozásai is szerepelnek a repertoárban.

21.30-22.00 Tûzperformance 

22.00-23.30 Tropical Transform Quintett 
Horváth ’Tojás’ Gábor – zongora, Jelasity
Péter – alt és szoprán szaxofon, Eged
Márton – basszusgitár, Gálfi Attila – dobok,
Redô Dániel – ütôhangszerek
A zenekar 1998-ban alakult Budapesten. Hangzásvilá-
gukat leginkább a Fusion Jazz az instrumentális latin
zene és a jazz-funk jellemzi. A jazz minden rezdülésére
figyelmes zenekar szellemi háztartásából nem hiányoz-
hatnak olyan fûszerek, mint a magyar és a balkán nép-
zene, a klasszikus invenciók és a humor. Néhány számuk
kifejezetten lazulós, funkys, zenéjük azonban mindvégig
az amerikai mainstream jazz köré ágyazódik. A Bárka
Színházban nagy sikert aratott elsô lemezük, az „Under
The Rainbow” lemezbemutató koncertje.

JÚLIUS 25. (péntek)

D

23.30-24.00 Tûzperformance 

24.00-Filmvetítés: Ébrenjárók
Rendezô: Miklausic Bence
Fôszereplôk: Gazsó György, Márkó Eszter
Az a jó a filmben, hogy a sültrealitásokat fellazítja.
Ezernyi rémséges toposzt szelídít meg, amelyekkel ed-
dig ügyetlenül bántak elôdei. Tényleg vicces a korrupt
rendôr, és az éjszakai ügyelet alkoholista orvosának is
végre van mire koccintania. Minden testületileg töm-
bösült közszolgálat visszakapja kaffkai realitását. A
recepciós már nem gyagya, csak éppen relaxál, hogy ne
feszüljön. Röviden és velôsen: korruptak és lajhárok,
csalók és gazemberek között – még ha a jég hátán is,
de – meg lehet élni. Sok kicsi sokra megy – tartja a
közmondás. Hát így fest a magyar korrupció is, nem
nagyvonalúan, csak úgy sunyin, kis tételekben.

10.00 NÁCZI-HEGYI ÜNNEP
„Könyörgés a bô termésért” – ünnepi szentmise. Misét
mond: Gyûrû Gáza pápai prelátus – érseki helynök –
Balatonfüredi plébános
Szakrális témájú kiállítás a Szt.Flórián kápolnában.
Délután a szôlôhegy bejáratánál, a Szt. Ignác szobor-
nál: ünnepi beszéd, majd mûsor. Fellép: a Pulai Ifjú-
sági és Gyermektánccsoport, a Nagyvázsonyi Iskola
Fúvószenekara, helyi elôadók és a jövô évben 10 éves
születésnapját ünneplô Hartai Ráday Pál Kamarakó-
rus, a repertoáron nemzetiségi és magyar dalok szere-
pelnek, az énekkar vezetôje Bazsóné Ménesi Mónika.

11.00-12.30 FALUHÁZ
A három kismalac

Vojtina Bábszínház
A mesét színpadra alkalmazta: Szabó Tibor, tervezte:
Szász Zsolt, látvány: Láposi Terka, zene: Kálmás
Péter – A debreceni Vojtina Bábszínház, mint a régió
egyetlen hivatásos bábszínháza, a magyar
népmeséket, mondákat és a magyar klasszikusok
alkotásait dolgozza fel.

FÔTÉR
15.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

16.00 Indulás a tájismereti sétával egybekötött 
Romkoncertre

17.00 TÁLODI KOLOSTORROM
A résztvevôket a Budapesti Énekiskola
növendékei Bubnó Tamás és Mezei János
vezetésével gregorián énekekkel várják.

D
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16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Sol Oriens vegyeskar

Az 1990-ben alakult vegyeskar karnagya Deményi
Sarolta.

FALUHÁZ
16.30 Hartai fúvószenekar 

Zenekarvezetô: Bogdán János
A zenekar 1997-ben alakult. Célja az egyetemes fú-
vószenei kultúra terjesztésén túl a hartai zenei hagyo-
mányok újraélesztése továbbfejlesztése. A zenekar nem-
zetiségi ifjúsági kategóriában ezüst fokozatot szerzett.

17.30 MINDENNAPI IRODALMUNK
Felolvas: Parti Nagy Lajos
(beszélgetôtárs: Bérczes László) 
„nem is kell más írásjelem / tollam s füzem / meg a
csillag aki vezem / én közbe csak következem” „...a
legfôbb tapasztalat az volt, illetve máig az, hogy mû-
nemet igen, viszont kezet és nyelvet nem tudok, és
nem is kell váltanom. Ez persze megint egy hosszú és
alapvetôen mûhelytörténet, ennek ellenére nem min-
dig tudom megokolni, hogy mikor mi és miért lesz
vers vagy próza. [...] tárgyilagosan nézve alapvetôen
lírikus vagyok, ez nem értékítélet, egyszerûen azt je-
lenti, hogy ilyenek a reflexeim, így jár az agyam, illet-
ve a kezem. Így jártam, illetve így járok vica és vers.”

19.00 Birkasütés

21.00 Balázs Elemér és barátai
Köztük: Wínand Gábor, Dés András, Balázs
József
Balázs Elemér zenekarának bátorsága elsôsorban ab-
ban nyilvánul meg, hogy kerülik a felszínes, artiszti-
kus hatáselemeket; nemcsak a saját tehetségükön, ki-
magasló szakmai tudásukon alapuló (jazz)zenei vi-
lágból lépnek ki, hanem a szigorú mûfaji konvenciók-
ból. Olyan pontosan, hogy ezáltal képesek a világ né-
pi- és egyéb zenekultúrájának legkülönbözôbb voná-
sait is megidézni. Eszközeiben letisztult, nemes, kifi-
nomult formai és hangszerelési megoldásaikkal nem a
kultúrák illúzióját keltik, azok érzelmeken, szépségen
alapuló közös lényegét fejezik ki. Ebben a zenében va-
lami olyasmi is kiemelt jelentôséget kap, amit ma már
nem divat hangsúlyozni: a dallam. 
A koncerten elhangzik második albumuk zenei anyaga.

23.00 Rövidfilmek és részletek a Liliomfiból, 
valamint beszélgetés az alkotókkal, azaz
Végh Zsolttal, Kálmánchelyi Zoltánnal és
Stefanovics Angélával
Végre elkészült a Kálmánchelyi-Stefanovics-Végh trió
régen várt elsô nagyjátékfilmje a 34. Magyar Film-
szemlére. Az ilyenkor szokásos kérdés az volt, hogy a
sikeres rövidfilmek alkotói képesek-e megfelelni a

D

... folytatás nagyjátékfilmes kihívásoknak, a felfokozott várako-
zásnak. Legnagyobb örömünkre a Libiomfi nemcsak
megôrizte korábbi alkotásaik fergeteges humorát, ha-
nem komoly tartalommal és szimbólumokkal is meg-
töltötte azt. A film egyik fô erôssége, ahogyan a musi-
caltôl a drámáig mesterien adoptálja a motívumokat
saját filmes közegébe, az alkotók meghatározása sze-
rint: a tragikomikus szocio-mese-musical.

11.00 FALUHÁZ
„Én elmentem a vásárba...”

Századeleji vásári komédia
Szeredás népzenei együttes
Szereplôk: Gyönyörû Zsigmond, Pete
László, Kálmán „Cucás” Péter, Gelányi Imre
A régi vásárok hangulatának és ismert alakjainak fel-
idézése (képmutogató, bábjátékos, históriás, csepürá-
gók, árusok) vásári dalokkal, versekkel és sok-sok ze-
nével.
A debreceni Szeredás Népzenei Együttes 1990-ben
alakult, tagjai aktív, a néphagyományok iránt elköte-
lezett népzenészek. 

15.00 FÔTÉR
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
utcaszínháza

16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Viadana Kamarakórus
A kórus 1997 novemberében alakult, a dunaújvárosi
Széchenyi István Gimnázium Viadana Kamarakóru-
saként mûködött. 1999 szeptemberétôl a kórus válto-
zatlan felállásban és profillal a Bartók Kamaraszín-
ház és Mûvészetek Háza Viadana Kamarakórusaként
mûködik tovább.

FALUHÁZ
16.30 Hartai Német Nemzetiségi

Táncegyüttes
Idén 40 éves, arany minôsítésû kiváló együttes,
mûvészeti vezetô: Wünsch László.

17.30 MINDENNAPI IRODALMUNK
Felolvas: Darvasi László
(beszélgetôtárs: Nagy Gabriella)
„Mennél inkább fixírozzuk az életünk értelmét, an-
nál nagyobb a kedvetlenség. Engem nem fájdalom
vagy a szenvedés rémiszt, és a megrohadástól sem fé-
lek. Hanem hogy a kezem üresen marad. Hogy min-
dent itten kell hagyni. Hogy amit a halál ellen épít-
gettünk, hát éppen az nem marad velünk. Ne áltassuk
magunkat, a mondatok is elhagynak bennünket.” 

(Darvasi László)
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„Nem szabad hagyni, hogy az írót megzavarja a vi-
lág. Egy nyomorult fûcsomó, séta az erdôben, folyó-
parton, kamillás réten már igen nagy, olykor jóváte-
hetetlen bajokat eredményezhet, amennyiben az író
szembesül a valósággal.” (Szív Ernô)
„Néhány hónapja egy újságíró egyszerre csak azt
mondta nekem interjú közben, hogy szerinte Szív sok-
kal jobb író, mint Darvasi. Mert hogy Szív természe-
tesebb. Szív él, lélegzik, szaga van. Darvasi szövegei
ezzel szemben, úgymond, csinálva vannak. Kimódol-
tak. Azért ezen jócskán meglepôdtem akkor. Vagyis
hát Darvasi meglepôdött. Összeszorította a száját, és
ha jól emlékszem, egy kicsit meg is volt sértve. Szív
meg ült egy pohár rossz vörös bor elôtt a Mojóban,
nézte ezt az újságírót és elégedetten vigyorgott.”

19.30 Árvaélet
Kakuts Ágnes estje 
Egy 16 gyermekes csángó asszony vallomásai.
Gyûjtötte és lejegyezte: Marosi Júlia

20.30 KATOLIKUS TEMPLOM
Faragó Béla: A fény arcai
Vendég: Pitti Katalin
Közremûködnek: a Voces Aequales
énekegyüttes tagjai (Gavodi Zoltán, Gyulai
Csaba, Mizsei Zoltán), valamint Gazda
Bence – hegedû, Gryllus Samu –
basszusgitár, Nagy János – szintetizátorok.
A fény arcai – Faragó Béla harmadik szerzôi lemeze
– 2002 ôszén jelent meg a Binder Music Manufactury
kiadó gondozásában. A közel másfél órás, többtételes
mû alapgondolata a halál-, illetve a halálközeli élmé-
nyek emberi énekhanggal és szintetizátorokkal való
megfogalmazása volt, melyhez Szeikilosz Sírfelirata
(az európai zene legrégebbrôl ránk maradt töredéke),
Aiszkhülosz Zeusz-himnusza, a középkori Dies irae
dallama vagy bizánci imatöredékek éppúgy inspirá-
ciót jelentettek, mint a zsidó sófár újévet köszöntô
hangja vagy a kereskedelmi forgalomban kapható,
bárki által megszólaltatható szintetizátorok “halott”,
de a zenei kifejezés szolgálatába állítható hangszínei.

FALUHÁZ
22.00 Blues Faces

Egyszerûen csak szól a blues. Tavaly is voltak, nagy si-
kerrel. Idén sem lesz másként.

23.30 Filmvetítés: Papsajt
Heizler Norbert, Hevér Gábor, Kardos
Róbert, Kocsis Gergely, másik Szôke András
filmje
Kezdetben volt a Semmi. Aztán jött a tévé, s így szólt:
„Az önmegvalósítás szükséglete egy belsô igény arra,
hogy képességeinket kiteljesítsük, és az egyetlen növe-

kedési szükséglet, amely a boldogság potenciális forrá-
sa. Ez természetesen minden ember számára mást je-
lenthet képessége és tehetsége szerint.” Öten felkereked-
tek, és elindultak boldogságot keresni. Nôt, ételt, rally-
autót, világszámot, elismerést. S rábukkantak a félés-
re. Elkezdtek hát félni járni, mer az jó! Hisz a tévé is
megmondta.

KATOLIKUS TEMPLOM
11.00 Dunkel Norbert: Zeneterápia

Dunkel Nepomuk Norbert klinikai zeneterápiákat
végez, amit Magyarországon elsôként oktatott egyete-
men, hallgatói imádták az óráit. Orgonistaként több
nagy városban koncertezett: Pozsony, Bécs, Párizs, To-
ronto, Montreal. Concerto grosso-t és requiemet írt
Malacz nevû kutyájának. 

16.00 Dunkel Norbert:
Montreáli orgonakönyv II. kötet

17.30-19.00 FALUHÁZ
MINDENNAPI IRODALMUNK
Felolvas: Háy János
(beszélgetôtárs: Bérczes László)
„...kevés olyan állapota van az emberi létezésnek, ami
a lehetô legteljesebb rányitást teszi lehetôvé a világra.
A szerelmi szituációk ilyenek. Akkor, amikor a szere-
lem bejön, kioltódik az a nehézség, amit az idô, a
mindennapi zûrök a válladra nyomnak... Tehát ez
egy olyan hely, ahonnét érdemes beszélni a világról. És
lehet is.”
„Na most van ez a bogyósgyümölcskertész. Ennek a
bogyósgyümölcskertészek van ez a fia. Na most ez a
fiú elôször elmegy rókát vadászni, aztán gimibe
Pestre. Ott aztán beleszeret a Napba, utána meg egy
valódi lányba. Aztán lesz egy rockzenekara, az
Originál Láger, meg kiugrik az ötödiken a konyhaab-
lakból, meg jól belecsôröznek a gyomrába az Egyetem-
presszó elôtt, meg kirúgja egy lány Bécsben, mert ez a
fiú külföldön már nem olyan nagy szám, mint Ma-
gyarországon.”

19.00 FALUHÁZ
Mro™ek: Mulatság
A Bárka Színház elôadása
Játsszák: Mucsi Zoltán, Scherer Péter,
Szikszai Rémusz, rendezte: Bérczes László
„A hihetetlenül nehéz egyensúlyozás vaskos realitás,
poénkodásra csábító humorizálás és a poétizált, filo-
zófikus metanyelv-használat között sikerül. Röhögni
kell és sírni: ahogy abban a színházban kellett, amirôl
már majdnem elfeledkezünk.”

(Budai Katalin – Criticai Lapok)
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FALUHÁZ
21.00 Vendégünk: Jancsó Miklós

és Grunwalsky Ferenc (+ gulyásleves)
Tavaly „csak” gulyás volt és filmek – az idén remélhe-
tôleg megérkezik Miki bácsi és Grün is.

22.00 Mro™ek: Mulatság
A Bárka Színház elôadása
„2002 nyarán a Mulatságra kábé hatszázan akartak
benyomulni a százfôs terembe, hogy aztán jól összeve-
rekedjenek a bejáratnál, és szidják a rendezôt, jelen
esetben krónikást, aki nem engedi ki az elôadást a
szabadtérre, és aki a kívülrekedteket úgysem tudná
meggyôzni arról – ami pedig tulajdonképpen igaz -,
Slawomir Mrozek éppen erre, de legalábbis ugyan-
ilyen pulai szoci-kultúrházra írta a hatvanas években
ezt a (krónikás szerint legjobb) darabját.”

(Hajónapló – Bárkakrónika)

24.00 Filmvetítés
Kelj fel, komám, ne aludjál
Rövidfilmek
(Jancsó-Grunwalsky)
„Egy ankét után odajött hozzánk egy fiatalember,
hogy de jó nektek, hogy hülyéskedhettek. A hülyéske-
désben találjuk meg azt, hogy ne hatódjunk meg ön-
magunktól.” (G.F.)

04.00 Napfelkelte-túra a Tálodi kolostorhoz
a Déli Szél Mûvészeti Csoport vezetésével
Magunk is kíváncsiak vagyunk, hányan lesznek még
(és már) ébren, hogy egy félórás, kellemes erdei séta
után velünk köszöntsék a Napfelkeltét a Tálodi kolos-
torromnál.

16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
A barokk színei

Harmonia Instrumentális
Az együttes célja a XVI-XVII. század fúvós kamaraze-
néjének a megszólaltatása. Az együttes megalakítói egy
több száz évvel ezelôtt virágzó mûfajt élesztettek újra.
Repertoárjukon olyan mûvek szerepelnek, amelyek a
mai hangversenyéletbôl szinte teljesen hiányoznak.
Mûsor: Daniel Speer: Szonáta / Schmelzer: Canzona /
J. Pepusch: B-dúr concerto / C. Witt: F-dúr szvit / J. D.
Heinichen: B-dúr szonáta

FALUHÁZ
17.30 MINDENNAPI IRODALMUNK

Jelenkor-est, beszélget és felolvas: Garaczi
László, Grecsó Krisztián, Keresztesi József,
Ágoston Zoltán
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... folytatás Az irodalmi és mûvészeti folyóirat a hon irodalmi vég-
vára délen. Fellép: Ágoston Zoltán (várkapitány-fôszer-
kesztô), Garaczi László író („Na de most cselekedni kell,
nincs középút, vagy: vagy-vagy vagy, vagy: nem vagy
vagy-vagy.”, „Garaczi hangos, elégedett, ijedt, hitetlen
nevetésre késztet bennünket...”), Grecsó Krisztián író
(„Ha az elbeszéléseknek zamatuk is lenne, akkor az
ínyenc olvasónak elég volna megízlelnie a Pletykaanyu
novelláit, végigszagolgatni ezt a tizenkét fogásos kötetet
minden édes-savanyú, csípôs-pikáns illatával. Valószí-
nûleg már akkor megjönne az étvágya.”, „Az elbeszélé-
sek hôsei, dumásai szenvedélyesen végére akarnak járni
valaminek: élet és halál, test és lélek titkainak, legendák
igazságának, álmok és víziók jelentésének, vagy egy rej-
télyes halálesetnek...”) és Keresztesi József költô, a Szôr-
anya sztárja („kiugrott kispap / nehéz az élet / videón
egyszer / majd visszanézed”).

19.00 www.wiw.hu 
Mi, akik csak az internetrôl ismerjük
egymást, találkozzunk személyesen!

20.00 Bergman: A legjobb szándékok
A Bárka Színház stúdiósainak elôadása,
rendezôtanár: Spolarics Andrea
Játsszák: Nagy Ilona, Moskovits Krisztina,
Pálmai Anna, Herczeg Tamás, Horváth Illés,
Tausz Péter
„A stúdió gyönyörûen világított (fény: Spolarics), üres te-
rében feszes szövegváltozatban (dramaturg: Spolarics)
fekete-fehér „filmen” hidegen szenvedélyes tolmácsolás-
ban ott van a hûvös Skandinávia északi szele és nagyon
ott van a felnôttlét küszöbén kavargó érzelmek és össze-
gubancolódott utak káoszában vergôdô fiatalok robban-
ni kész energiája.”     (Hajónapló – Bárkakrónika)

22.00 Folkestra
Csak Pulán! Csak a Bárka-kikötôben!
Palya Bea – ének, ütôhangszerek, Monori András –
kaval, trombita, gadulka, sitar, gitár, fúvós
hangszerek, Váczi Dániel – szaxofon, Deli Zsolt –
harmonika, saz, Nagy Péter – bôgô, basszusgitár,
Kovács Tamás – konga, ütôhangszerek, Pusztai Gábor
– dob, ütôhangszerek
Az válogatott, rendkívül képzett zenészekbôl álló for-
máció hangzásvilágát a zenei stílusok sokfélesége és ke-
veredése jellemzi, meghökkentô világot kialakítva,
amely nem nélkülözi a humort és az ôrületig fokozódó
extatikus improvizációt. A népzene, a balkáni és török
ritmusvilág, az indiai zene, a jazz, sôt a modern elek-
tronikus zene hatása ötvözôdik náluk. Monori András
dalainak karakterét a ritmikai változatosság és
játékosság, valamint a finom dallamvezetés jellemzi.
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11.00 FALUHÁZ
„Tág a világ, mint az álom”

Debreceni Csokonai Színház
Weöres Sándor mûvei alapján verses, zenés, dalos gyer-
mekmûsor

16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Flautando fuvolakvartet

A társas muzsikálás folyamatos igénye hozta létre a
kvartettet, melynek széles repertoárján a XX. Század-
ban született eredeti mûvek mellett számos átirat is
szerepel.

FALUHÁZ
17.30 MINDENNAPI IRODALMUNK

Felolvas: Závada Pál
(beszélgetôtárs: Nagy Gabriella)
„Hisz nem tudtam, hogyan lehetséges írni másképpen,
mint abban a tónusban, hogy nekem nincs és nem le-
het nômön kívül örömöm senki... Hogy akkor éltem
csak valaha is, ha énrám ragyogott Jadvigám, ki mé-
gis avval taszít folyton az embernek nem való létbe,
hogy elfordul tôlem, és megcsal”.
„Mondjuk, hogy... a tavalyi ôszön én sokat gondoltam
a nôkre. Asszonyokra és leányokra saját életembôl.
Hölgyekre és feslettekre, teltekre és vékonyakra, szen-
dékre és temperamentumosakra. Szépen, sorban ötlöt-
tek eszembe, hajszín, termet, évjárat, mellbôség és név
szerint. A mozdulásuk, fordulásuk, csípôringásuk, fej-
tartásuk és arcjátékuk, minden testbeszédük... És föl
tudtam idézni. Végül külön idehívtam még Roszkos
Erkát is, ki – ha mondhatom így – beteg szívemnek s
nyugtalan lelkemnek volt utolsó balzsama (míg a tes-
tet elég, ha az egészség szolgálja már csak, amennyire
bírja), hogy – mondom – álljál oda, lelkem, oldalra,
hadd lássál mindent.” 

19.30 Bergman: A legjobb szándékok
A Bárka Színház stúdiósainak elôadása,
rendezôtanár: Spolarics Andrea
Búcsúelôadás. A stúdiósok, mint akik jól végezték dol-
gukat (és tényleg), elköszönnek tôlünk, folytatják a
színmûvészeti egyetemen és a színpadon – A legjobb
szándékokat pedig még utoljára eljátsszák.

21.00 Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs
Az elôadás a 2002-ben Artisjus díjat kapott. Palya
Bea többévnyi munkájának gyümölcse. Különlegessé-
ge, hogy nem csak magyar, cigány, hanem bolgár, in-
diai, perzsa népdalok is felhangoznak a kétrészes mû-
sorban. Bea az indiai énekes, Kakoli Sengupta tanít-
ványaként egyedülálló hangzás birtokába jutott. Az
énekhang különféle fúvós hangszerekkel játszik együtt:
furulyával, dudával, kavallal, szaxofonnal, tilinkó-
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val, hiszen partnere, Szokolay Dongó Balázs számta-
lan fúvós hangszeren „beszélget” vele.

23.00 David Yengibarjan trió
David Yengibarjan – harmonika, Egri János
– bôgô, Botos József – gitár
A Trio Yengibarjan 1999-ben alakult, arra törekedve,
hogy ötvözze az argentín tangó, az azt megújító Astor
Piazzolla és a különféle népzenék világát.
„Azonos hôfokon, azonos érzékenységgel nyílik meg a
’tangó szenvedélye’, amely David szavaival úgy fest,
’akár a nôi kiabálás, vagy mint amikor összetörik egy
pohár, vagy átgyalogolsz egyedül egy híd alatt’. S
amelynek úgy a tangó, mint David számára,
Piazzolla volt a forrása.” (Marton László: Távolodó)

16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Canto Armonico: Az angol reneszánsz

nagy mesterei
Az énekegyüttes 1997-ben alakult a Debreceni Ko-
dály Kórus 10 énekesébôl. A repertoár a II. századi
gregoriántól a XX. századi mûvekig ível. Legszíveseb-
ben templomokban lépnek föl egyházi mûsorral.
2001-ben nagy sikerû koncertkörúton vettek részt
Norvégiában.

17.30 FALUHÁZ
MINDENNAPI IRODALMUNK

Alföld-est, beszélget és felolvas: Aczél Géza,
Borbély Szilárd, Keresztury Tibor
Kelet kulturális bástyája, Debrecen éke, cívisek kincse a
több mint 50 éves kulturális és mûvészeti folyóirat.
Fellép: Aczél Géza költô („bizonyítékai ezek a versek az
élet mámorának és szépségének, minden nyomor, elnyo-
más, rettenet, bánat, kiszolgáltatottság és magány ellené-
re”), Borbély Szilárd költô („Élet és halál, szeretet és
gyûlölet, vonzalom és undor...”), és Keresztury Tibor író,
tárcista, „a vaddisznó rokona” („Negyven felé már sem-
mi sincs ugyanúgy. /.../ Csökken a szándék a magabiztos
válaszokra, a számvetésre hajló öreges késztetéssel együtt
nônek a kételyek. Jobb esetben csak a beszéd módját il-
letôen, a nehezebb napokon arra nézvést, hogy ez az
egész mire való”).

19.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Király Csaba koncertje
Couperin: Offertoire sur les Grands jeux,
„Bach összes orgonaconcertoja”
C-dúr BWV 594, d-moll BWV 596,
G-dúr BWV 597, a-moll BWV 593,
C-dúr BWV 595, 
Király Csaba: Improvizáció
Támogatja:Tutto Hangszer, Tapolca www.tuttohangszer.hu
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FALUHÁZ
19.00 Borverseny

Kinek van a legjobb bora a Völgyben?

19.00 Vadak
a Panboro Mozgásszínház elôadása
Játsszák: Györgyjakab Enikô, Ineta
Stasiulyté, Nagy Attila, Szekrényes László,
Ubrankovics Júlia, Deák Marianna, Vig
Ágnes, Sinkó Ferenc.
Rendezô: Uray Péter
Litván, magyar, kolozsvári színészek alkotják a társu-
latot. Az elôadás középpontjában a férfi-nô kapcsolat áll.
Egymásba fonódó történetek, amelyekben a figurák sorsa
többszörösen a visszájára vált, testvérekbôl szeretôkké,
lányokból anyákká, áldozatokból vadakká válnak. A
több motívumból építkezô elôadás sajátos szabatossággal
járja körül férfiak és nôk találkozásainak lehetôségét. Az
egyszerre nyers és érzékeny eszközökkel operáló produkció
új színt jelent a Panboro történetében.

20.30 Blues Faces
Blues Faces, mint a Besh o droM eloôzenekara

22.30 Besh o droM
Csak Pulán!!! Csak a Bárka-kikötôben!
A különbözô népek folkját a legmodernebb hangzá-
sokkal elegyítô zenekar. A Besh o droM magyarul azt
jelenti: Lovagold meg az utat! Az évek során többször
is átalakult formáció a népzene mellett beolvasztja a
dzsesszt, a funky-t, a rockot és mindenféle egyéb stí-
lust. Repertoárja igencsak széles skálán mozog, a pör-
gôs-mulatóstól a melankolikusabb, lírai, meditatí-
vabb vonulati. A fôleg balkáni és kelet-európai motí-
vumokat felhasználó zenei világban nagy hangsúlyt
kap éppen úgy az erdélyi, mint az afgán és örmény
népzene, de a görög és egyiptomi merítésbôl is jócskán
kapunk.

04.00 Napfelkelte túra a Tálodi kolostorhoz
a Déli Szél Mûvészeti Csoport vezetésével
Má’ megin’ fel kék kelni – de hát ki van ágyba’ haj-
nali négykor Besh o droM után?!
Indulás: a Faluháztól

11.00 FALUHÁZ
Babocsai Máté deák históriája

ORT-IKI Bábcsoport
A patavári viadalban nagy részes Babocsai Máté de-
ákról szóló igaz história, miként az igazmondó jámbor
vitézektôl köztudomású. Az archaikus, népi és közép-
kori színjátékok és a vásári bábjátszás hagyományait
felelevenítve fôként utcán játszanak.
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... folytatás 16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Fônix rézfúvós együttes régizenei mûsora

Az együttes a Debreceni rézfúvós kvintett utódjaként
1983-ban alakult meg. Tagjai mindannyian a Deb-
receni Filharmonikus Zenekarban is játszanak. A ha-
gyományos felállású rézfúvós ötös (2 trombita, harso-
na, kürt, tuba) repertoárja átfogja a rézfúvós zene
történetét: a toronyzenétôl a régi tánczenén át a
ragtime-ig és a modern szórakoztató zenei darabokig.
A zenekar idén ünnepli húszéves fennállását, ebbôl az
alkalomból jubileumi koncertjük anyagát szeretnék
CD-lemezen kiadni.

FALUHÁZ
17.30 MINDENNAPI IRODALMUNK

Felolvas: Krasznahorkai László
(beszélgetôtárs: Nagy Gabriella)
„Kitartóan pásztázta maga fölött az eget, s arra gon-
dolt, hogy számukra, valahol – bármilyen messze is
legyen – mégiscsak véget ér ez az örökre föléjük feszí-
tett mennybolt, amiként «itt mindennek elrendelt vé-
ge van». Mint egy ólba, (...) beleszülettünk ebbe a kö-
rülkerített világba.”

„...egész életemet ez a bizonyos szomorúság árnyékolta
be, és árnyékolja be ma is, egy megfékezhetetlen szán-
dék a világ tengelyét megfigyelni, amit azonban a szo-
morúság emésztô köde eltakar. (...) a szomorúság az a
legsejtelmesebb vonzalom a dolgok megközelíthetetlen
középpontja felé, (...) a szomorúság hol végsô akadály
a látás elôtt, hol sóvárgott pontja a korán sötétedô dél-
utánoknak.”

19.00 Berecz András-est
„Az elsô dalokat édesanyámtól tanultam, aki a híres
kunhegyesi táncos, tréfafa és nótafa, Tanka Gábor lá-
nyaként sok ilyet tudott. Erdélyben, Moldvában, Felvi-
déken, Somogyban, Szatmárban, Nyírségben ... dalo-
kat, tréfákat gyûjtöttek. Lassan huszonöt éve. Életem
különféle vargabetûi után hajszolt embertársaim örö-
mét keresgélô énekes, mesemondó lettem. Óvodásoktól
nyugdíjasokig, nevelôintézettôl parókiáig mindenféle
rendû és rangú ember „használ” – hazám az elszakadt
részekkel, és a diaspóra is. Kedves dalaim és meséim a
honát keresô és a nagyon szerelmes ember hallomásai,
látomásai. Felnôttekhez szólnak inkább.”

21.00 Filmvetítés
a Mediawave díjnyertes alkotásaiból
Animációs és kísérleti filmek:
I. Ferreras (ARG): How to Cope with Death 3 min.
/nagyi és a halál/ – K.Anderson (GBR): All You Can
Eat 7 min. /evôs animáció/ – S.Rosario (ITA): L. City
8 min. /borús hangulatú nagyvárosi filmnoir/ –
S.Baumane (USA): Five Fucking Fables 7 min. /a
nôkrôl, a pináról és szekrénytetôrôl/ – A.Sokolov (RUS):
Hash 2 min. /kismalacok és a farkas, na és a télapó/ –
Nemes Gyula (HUN): Papagáj 24 min. – stb.
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A legjobb dokumentumfilmek:
Petar Lalovic (YUG): Dung-Beetles 9 min. /
ganajturóbogár sziszifuszi munkája/ – Vladimir Popov
(RUS): Klondike-A 26 min. / rádióaktív mágneseket
guberálók/ – Marat Magambetov (GER/RUS): Dorogi-
Roads 63 min. /komp, táj, orosz emberek az úton/

23.00 Paniks (Vajdaság)
Knezevic Nenad – harmonika, Takács Tibor
Faki – dob, Todorovic Vladimir – gitár,
Pásztor Csaba – hegedû, Stankoc Tijana ének
Paniks: a poroszoknál a tûz mitologizált alakja, a
házi tûzhely tüze, minden bizonnyal az „új” vagy
„élô” tûz, amit különleges rítusok idején használtak.
Úgy tûnik, a Paniksnak két alakja volt: egy férfi és
egy nôi. Maga a Paniks név tüzet jelent. (Mitológiai
enciklopédia I., Gondolat, Budapest)
A zenekar ez év elején alakult Szabadkán az elôzô évi
számolatlan házi zenélések következményeként. Eddi-
gi legjelentôsebb fellépésük az „Ébredés” nevû tavasz-
váró fesztiválon „Zoricin Pupoljak” (Hajnalka rügye)
név alatt volt Szabadka városában.

11.00 FALUHÁZ
Tóbiás és Kelemen

A nagyváradi Matyi Bábszínház elôadása
A csoport az 1990-es évek elején alakult Debrecen
testvérvárosában, Nagyváradon. A magyar nyelvû
bábszínház rendszeresen tart bemutatókat Magyaror-
szágon, illetve Erdély, Szlovákia magyarok által la-
kott településein. 

16.00 KATOLIKUS TEMPLOM
Debreceni Gitárkvartett

A gitárkvartett 1993-ban alakult diplomás debreceni
mûvészekbôl, a csoport azóta is Magyarország egyet-
len komolyzenei gitárkvartettje. 

FALUHÁZ
17.30 Mindennapi irodalmunk

Felolvas: Tar Sándor
(beszélgetôtárs: Nagy Gabriella)
„A pokol pedig a földön van, és életnek hívják...”
„A megkeseredett embernek az a baja, hogy megkese-
redett, ezt mondja neki a felesége, a gyerekei, a szom-
szédja, munkatársai, akik egyébként úgy külön-külön
szintén csalódott, megkeseredett emberek. A keserû
ember kedvetlen, rossz hangulatú, otthon magányos,
munkahelyén emberkerülô, és ôt is kerüli a többi em-
berkerülô és magányos ember. A kedvetlen ember haj-
lamosabb a betegségekre, ideg- és elme- és egyéb nya-
valyákra, infarktusra, öngyilkosságra, és akkor még
nem is beszéltünk az iszákosságról, gyomor-betegsé-
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gekrôl, és ha beüt a baj, lehangolt ápolók, szomorkás
mosolyú orvosok vigasztalják legyintve.” (Tar Sándor)
Tar Sándor hôsei olyan emberek, „akiktôl sok mindent
megtagadott az élet: munkanélküliek, hajléktalanok,
szeretet nélkül felnövô suhancok, sérült lelkû emberek.
A társadalom úgynevezett peremén élnek, vegetálnak,
de a szerelem az ô életükben is ugyanolyan erôvel
támad fel, teremt szépséget és szül reményt.”

19.00 Baráthy György: Protokoll
Az Artéria Színházi Társaság elôadása
Férfi – Simon Kornél, Nô – Hajós Eszter,
Csellón közremûködik: Jánosházi Péter,
Rendezte: Baráthy György
Van egy idôs asszony, aki egy képtár teremôreként dol-
gozik. Van egy idôs férfi, aki naphosszat mások iratai-
ért áll sorban a hivatalban. Most délelôtt tizenegy
óra, és pontosan hatvan perc múlva lesz házasságuk
ötvenedik évfordulója. Az aranylakodalom azonban
elmarad. Ez a véletlen óra az emlékezésé, annak elle-
nére, hogy a tények igazságtartalma, valódi fontossága
és sorrendje mára már megállapíthatatlan.
A Társulat 2002-ben alakult Baráthy György vezetésé-
vel fiatal színházi alkotókból. Eddigi elôadások: Yukio
Mishima – Diana Son: Kelet-Nyugat (Kolibri Pince),
Baráthy György: Algebra (RS9. Stúdiószínház)

21.00-22.30 LÖSZ-SZÍNPAD (Focipálya)
Cseh Tamás-koncert
Bereményi-Cseh: Jóslat
„...libafosos focipálya, ahol kábé négyezer emberre rá-
ereszkedik a nyáreste, egyvalaki kiáll a színpadra,
most és elôször felzengenek olyannyiszor hallott dalai,
Tamás (Cseh) jobbik része megszáll bennünket meg ôt
is, van egy emlékezetes, szép esténk.”

(Hajónapló – Bárkakrónika)

„... Desiré meg úgy mutatta az idô múlását, hogy két
részre esett. Egy nagyobbra, meg egy kisebbre. A na-
gyobb, az gyorsabban járt körbe, mint a kisebb, és
idônként, mikor összeértek, teljes Desirévé változtak.
Ilyenkor a teljes Desiré integetett Kingnek, hogy: –
Még egy sört ! – aztán kettéesett megint. Ekkor valaki
King kíséretébôl addig szambázott körülötte, míg
Desiré megint összeért, és akkor gyorsan megitatta: –
Gyí lovam, gyí betyár! – Desiré egyre gyorsabban járt
körbe. Antoine megpróbálta kitapogatni, hogy: –
Mennyi Desiré, mennyi?
Desiré idônként ütött, Antoine ezt meghallotta, és a
zajt túlkiabálva közölte a számokat vakon...”

(Jóslat – 1984)

00.00-24.00 A Bárka elhajózott! (a szerk.)

AUGUSZTUS 3. (vasárnap)
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FALUMALOM MÚZEUM
A megújult kapolcsi
Szaller-vízimalom a
búzaôrlésen túl, bár-
milyen más termény
ôrlését és feldolgozását
is be tudja mutatni
100 év elôtti gépeivel
és gabona-feldolgozó mûszaki berendezéseivel.

FALUMALOM-MOLNÁRHÁZ
Kása Béla erdélyi zenészekrôl készített fotói

Mit jelent nekem a fotózás? Nem szoktam ilyeneken
sokat gondolkodni, inkább csinálom. Érzem, hogy ez
az egyik nagy feladatom az életben, megörökíteni azt
a világot, melynek már én is csak csodálója lehettem,
részese nem igazán, mert késôn születtem. Ezért já-
rom a falvakat, fôleg Erdély eldugott vidékeit.
A zenészeimet 20 éve kezdtem el fényképezni, de tu-
dom, hogy befejezni soha sem fogom, mert mindig lesz
még egy, meg még egy kép, amit meg kell csinálni,
hogy a tabló teljes legyen.

KOVÁCSMÛHELY MÚZEUM
XVIII. századi lakóház és kovácsmûhely. A Völgyna-
pok alatt kovácsolás, idônként lópatkolás helyszíne.

FALUHÍD
A 2001-ben rekonstruált hídon láthatóak Szurdi Éva
keramikus hídszobrai.

KASTÉLY
Godot Galéria – Nyakkendô

A XIX. sz. utolsó harmadá-
ban a nyakkendôcsokor le-
lógó végeibôl alakult ki a
mai nyakkendôforma. Ez
azóta hol keskenyebb, hol
szélesebb változatban hó-
dít. A minták, a szinek és a
csomóformája a kor öltöny-
és ingdivatjától függôen
változnak. De vajon mit
jelent ma, a XXI. sz.-ban a
nyakkendô? A választ kor-
társ magyar képzômûvé-
szek keresik: Bukta Imre, ef. Zámbó István, El
Kazovszkij, Fehér László, Fuchs Tamás, Gaál József,
Kótai Tamás, Szerényi Gábor, Szotyori László,
Szurcsik József, Wächter Dénes

KKAAPPOOLLCCSS
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Simon Zoltán képzômûvész
Izmusok. Irányzatok. Kihívások… Korszellem. Nap,
mint nap felállni és megfelelni. Megunhatom vagy
gyûlölhetem, de nem menekülhetek elôle, legfeljebb
megpróbálom megkeresni és visszaadni azokat a rez-
düléseket, amelyek átbillenthetnek egy elviselhetôbb
oldalra.
Nem tudom eldönteni minek tekinthetô mindaz,
aminek nap-nap után nekifutok és csinálok. Játék?
Kényszer? Gyógyír vagy munka?
Egyszerûen nincs válasz.

Horst Schmeck fotómûvész
Feleségemmel együtt kulturális kalauzokat készítünk a
világ városairól. Lehetôségünk adódott, hogy egy kis há-
zat vásároljunk a gyönyörû Kapolcson. A fotók itt ké-
szültek.

Dobó Márta iparmûvész
A textiltervezés mellett folyamatosan festek képeket és ké-
szítek kollázsokat. Képeimen hangsúlyos szerepet játsza-
nak a színek, melyek gyakran harsányan és kontraszto-
san jelennek meg. Utóbbi munkáimon egyre inkább a
geometria és az asszimetria dominál. Kollázsaimnál
többféle anyagot használok fel, mert érdekesnek és izgal-
masnak találom a különbözô felületek és struktúrák já-
tékát.

Rajcsányi Artúr fotómûvész
Katona - autonóm riportfotók

Fényképezésemet alapvetôen két dolog határozza meg:
az autonóm riport, valamint a megrendezett fotó irán-
ti érdeklôdés. A látszólagos ellentmondást portfolióm ké-
pei ellensúlyozhatják. Ezeken megfigyelhetô az autonóm
riportra jellemzô képi világ és a minimális fokú megren-
dezettség együtt mûködése. A valós világhoz való viszo-
nyomat, ezekhez kapcsolódó gondolataimat, érzéseimet
a lehetô legkevesebb technikai beavatkozással próbálom
megjeleníteni.

PINCEGALÉRIA
Kalmár János szobrászmûvész
Arcok
A feladat lehetetlennek tûnik: látha-
tóvá tenni a gondolatokat arról,
amit megélek itt, és most. Nem elmé-
letek mögé bújva, hanem vállalva a
saját arcomat. Törékeny egy helyzet.
Ráadásul nem is a szobor a fontos,
hanem az, amirôl beszél. Arról a tér-
rôl, amit teremt maga körül. Arról a
helyszínrôl, amiben élek másokkal
együtt. Amit teremtünk magunk kö-
rül. Amit benépesítünk vágyaink-
kal, kapcsolatainkkal.
Amibôl élünk. Lelkileg.
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Mátyássy László szobrászmûvész

A fazekasság metafizikus tevékenység. Elképzelem a Te-
remtôt, ahogy sárból, agyagból, folytonos körkörös moz-
gás közepette - mint a csillagok járása - edényt készít.
Aztán lelket lehel belé- így megszületik az ember.
Mostanában én is a fazekasoknak ezzel az ôsi, kôkori
módszerével, agyaghurkákból építem szobraimat. Lelket
– remélem – ezekbe is a Teremtô lehel.

Simon Edina keramikus
Tárgyaim többnyire használati céllal készülnek, szíve-
sen használom az ôsi formákat, motívumokat. Szívem-
hez legközelebb a rézkorból származó kerámiák forma
és motívum világa áll. Kerámiáim hagyományos kézi
technikával készülnek, ritkán redukciós technikát is al-
kalmazok. A figurális dolgokhoz különösen vonzódom.
Célom a kert és lakáskultúra fejlesztése, szebbe tétele.

TÛZOLTÓSZERTÁR
Hatvany Csaba iparmûvész

Mik ezek? Felnôtt
játékok térrel és szín-
nel?... A kiállítási
térben függnek, vagy
a falára vannak fel-
erôsítve, színpompá-
sak, papírból van-
nak. Ha meghúzunk
egy arra kijelölt zsinórt, ámulva figyelhetjük, ahogy a
szobor változik. Megbûvölten állunk; arcunk, figyel-
münk felé fordul. Figyeljük az átalakulást – játszunk.

Szentendrei Antal fotómûvész
Emberes, tárgyas, épületes, Britanniától Kapolcsig,
egy majdnem építész térlátása.

KÁVÉHÁZ
Szurdi Éva keramikus – 15 madár

Szurdi Éva 10 éve mûködteti a ka-
polcsi Fazekasmûhelyt és Galériát. A
híres Kolibrifa, Virágos mezô, Halak-
Tálak, Virágok-Lepkék után az idei,
15 madár címû kiállításának anyaga
a Mûvészetek Völgyének 15 esztende-
jét jelképezi.

Artchaika Agyagmûves Egyesület
Agyagok és anyagok

Vannak anyagok, melyeknek látványa, tapintása ön-
magában is gyönyörûséget, élvezetet okoz. Egy régi
sulykolófa, egy szép farönk, egy rozsdás gépalkatrész,
vagy rusztikus spárga okozott már ilyen élményt
mindannyiunknak. A kiállító keramikusok kísérletet
tesznek arra, hogy társítva ezeket a szép-nemszép tár-
gyakat az agyaggal újszerû látványt, más minôséget
hozzanak létre.

POÓR HÁZ
Gyôrffy Sándor képzômûvész

In memoriam id. Gyôrffy Sándor (1911-2002)
Térberendezés Édesapám emlékére, aki 10 éven át
ôrizte a kiállításokat és kalauzolta a kiállítókat a
Poór-házban; szeretettel és gondosan ápolta a növé-
nyeket a ház körül.

ALSÓ ISKOLA
Testvér-iskolák kiállítása
Kapolcs-Taliándörögdi Általános Iskola
Zalahalápi Általános Iskola
Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és
Informatikai Középiskola
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna rajztanár

FÔTÉRI BUSZMEGÁLLÓ
Debreczeny Zoltán festômûvész

A jókedvû, bôbeszédû képek ez alkalommal az unió
küszöbén topogó kisember dilemmáival is foglalkoz-
nak. A festô olyan tükröt kíván a völgyvendégek elé
tartani, amibe nem kell, de célszerû belepillantani.
Ismét lesz grafológia!

KOSSUTH U. 14. (a fazekas mûhely mögött)
ÉK-SZER: Kriski Zoltán ötvösmunkáinak
kiállítása

Réz. Bronz. Ezüst. Kô. Alpakka. Vas. Alumínium.

KOSSUTH U. Posta mellett
Árki Bernadett képzô- és iparmûvész
üvegmunkái

Vonzódásom az üveghez, e titokzatos, gyönyörû anyag-
hoz évek óta töretlen. Formálom, hajlítom, festem,
azzal a céllal, hogy rajta-benne-általa újból és újból
felfedezzem a körülöttem lévô természeti világot.

KOSSUTH L. U. 28.
Czékmány Vera keramikus iparmûvész

Czékmány Vera iparmûvész egy erdei tisztáson meg-
búvó vízimalomban él és alkot.
Mûvei letisztult formáival ezt az érintetlen, idilli tájat
tükrözik.

KOSSUTH U. 59. (Teri néni udvara)
MANÓMÛHELY
Bubutimár Éva keramikus

Manói évek óta szereplôi a mûvészetek völgyének. Az
idei kiállítás alkalmából manókkal és sellôkkel népesül
be a Teri néni udvarában lévô tó. Közkívánatra ismét
megépül egy meseváros, melynek ôrzôje egy angyal.
Az udvarban láthatóak és megvásárolhatók még az
ORIGINART GALÉRIA, Erdész Judit, Koloncsák
Magdi, Menyhárt Richárd és Tóth Virág alkotásai is.

75



KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSOOKK
KOSSUTH U. 28.
Rózsa-Rózsa Gyertyamûhely

Te a világmindenség gyermeke vagy, nem kevésbé,
mint a fák és a csillagok; jogod van itt lenni. A Min-
denség úgy halad a maga útján, ahogy kell... Minden
álnokságával, unalmas gondjaival és összetört álmai-
val a világ mégis szép. Figyelj! 
Törekedj a boldogságra!

PETÔFI U. 9.
BELLIS Stúdió

A BELLIS célja egy átfogó-reprezentatív képzômûvész
kör kialakítása.
Kiállító alkotók: Debreczeny Miklós, Krüzsely Gábor,
Szajkó István, Szablyár Zsuzsanna, Veszeli Lajos.

DÓZSA U. 5.
Bakos Özséb képzômûvész

Célom a tudatosság és a technikák adta véletlenszerû-
ség harmonikus keveredése úgy, hogy a tudatosságnak
azt a részét, ami a modorossághoz vezet azt kiiktas-
sam és a folyamat vége ne legyen egy jópofa csomago-
lópapír.

JÓKAI U. 15.
Piramis Galéria – Az idô kapuja
Návay Ákos képzômûvész
La Piedra del Sol – A Napkô

A prekolumbiánus (azték, maya) világ isteneit, ôsi
kultúráját és mûvészetét alumínium dombormûvek-
kel és fotográfiákkal bemutató kiállítása.
Az eddig megszokott autentikus zeneszó mellett idén
elôször azték táncot is láthat, illetve járhat mindenki,
naponta 17-19 óráig.

GÖCESZIGET – VIZIMALOM
(Kapolcs és Vigántpetend között)
Idea-S

Kopogjon be hozánk! ... ha meg akarja ismerni a ma-
lom történetét, ... ha meg akarja nézni Vertel Andrea
keramikus Vizivilág c. kiállítását, ... ha meg akarja
csodálni a fanyûvök fából faragott bútorait, ... ha hal-
lani akar Tállyáról és a tokaji borokról!

TELEHÁZ
Titanic Mûvészetelôre Iskola
– Wladislaw Hasior emlékére

A sztárolt, máskor félretolt, az elfelejtett, majd újra
fölfedezett W.H.-ról szól ez a kiállítás. Mûvészetének
rajongói és gyilkos ellenfelei egyaránt rengetegen vol-
tak. Ritkán kiállított mûveit bigott hölgyek szétver-
ték, mások mágusként tisztelték bennük alkotóját.
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A mûvészettörténészek - bár szeretnék - nemigen tud-
ják ôt sehová sem besorolni.
A bemutatott alkotások az ô emlékét idézik.

Szurcsik József festômûvész
Szurcsik korábbi témája, az egyéniséget vesztett, sé-
mákba erôszakolt emberkép a hatalom újabb, kifejezô
motívumával, monumentális épületmonstrummal
párosul. A kiállítás a nagyváros-motívum körbejárá-
sa. A téma megjelenítése mellett hagyományos festôi
problémákat is boncolgat, a színek kapcsolatát, hatá-
sait elemzi, a kompozíció egyensúlyait mérlegeli. A
mûvész Taliándörögdön bemutatásra kerülô, világvá-
rost felidézô mûvei különös kontrasztot mutatnak egy
magyar falu csendjében-zsivajában.

FELSÔ ISKOLA
Paál Zsuzsanna festômûvész

Egy olyan alkotó sejlik fel elôttünk, aki érzékenyen
reagál belsô, lelki impulzusokra, aki élményeit egy
ilyen lelkiségbe ágyazottan adja számunkra vissza. E
munkáin látunk figurákat, látunk virágokat, s lá-
tunk madárszerû (angyalszerû?) lényeket, mégis a ha-
jók látványa köti össze a vizuális ívet. Egyfajta álom-
szerûség, belsô látomás érezhetô rajtuk.

ÉTA Országos Szövetség
Az ÉTA Országos Szövetség 2003-ban, a Fogyatéko-
sok Európai Éve alkalmából Vándor Kiállítást szerve-
zett a tagszervezeteiben dolgozó és tevékenykedô értel-
mi sérültek munkáiból. Ennek egyik állomása (Székes-
fehérvár, Pilisvörösvár, Debrecen és Eger után) a Mû-
vészetek Völgye, ahol kiállításon és vásáron ismerheti
meg az odalátogató az általuk készített alkotásokat.

IPARIPAR(K) - ÚJ ISKOLA
Magyar Iparmûvészeti Egyetem
– Völgyiparmûvészet

Látvány, meglepetés, show, hurrá-élmény. Ezekkel a
szavakkal lehetne jellemezni a fiatal mûvészek állan-
dó programját. A piros, a sárga, a zöld, a kék, és a fe-
kete színek egy-egy kiállító termet, és ennek megfele-
lôen az öt szakot (textiltervezô építész, szilikáttervezô,
formatervezô, vizuális kommunikáció) képviselik.

ÔSÖK HÁZA - CSEND HÁZA - PLÉBÁNIA
Dörögd 800 éve

Egy kiállítás, mely nem lehet tökéletes, de kérdéseket
próbál feltenni egy hajdan virágzó kultúráról. Kutat-
juk a XIX. századi falusi zsidó kultúrát is, mely telje-
sen eltér az ismert nagyvárosi élettôl.

Klastromfeltárás (Kralovánszky Alán hagyatéka)
Rádió és Mackók aranykora

Varázslatos múlt, varázslatos szemek, varázslatos
hangok, varázslatos macik.
Volt egyszer egy brigád...
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Volt egy korszak, melyet nem csak túléltünk, átéltünk,
hanem élünk is benne. Mivel éltünk, akkor is volt kö-
zösség, akkor is volt humor. Hiszen ti itt vagytok ma.

Takács Árpád famûves
Szeretném megôrizni magamban az amatôrök szabad
gondolkodását, mindig újra tanulni a fával foglalko-
zó szakmák mesterfogásait a teknôvájótól a mûbútor-
asztalosig.

Takács Zoltán kovácsmester
Azért dolgozom, hogy az egyik legôsibb mesterség
visszaszerezze az ôt megilletô tiszteletet és becsületet.

Gombák birodalma - A Bakony gyógynövényei
– Lukics György

Lukics Vanda fotómûvész
A régi épületek nem csak a könyvekben csodálatosak,
itt bújnak körülöttünk, csak meg kell keresni ôket.

Léb Zsuzsa korhû babakiállítása
Babaszalon – Egyes élethelyzetekhez igazodó, egyedi
igények szerinti komplett ruhatárak, korhû öltözékek
antik babák részére természetes alapanyagokból, kézi
munkával.

Felhôsi Eszter - Kék-képek (templom)

Kovács Gyula – Schneidler Viktor képei
– A természet képekben (templom)

REFORMÁTUS TEMPLOM
Protestáns alkotók kiállítása
Szeverényi Mihály festômûvész

Szuggesztív erejû, sokfajta mondanivalóval felruhá-
zott képeinek sajátságos stílusa és színösszeállítása ra-
gadja meg a nézôt, bibliai ihletésû képein éppúgy,
mint az ablakkeretbe álmodott és megvalósított szo-
bor-képekben.

Fodorné Ablonczy Margit lelkész-vallástanár
A fiatalokkal való foglalkozásból adódóan választotta
a keresztyénség egyik legfontosabb üzenetét: Gyermek-
ké kell lennetek… gyermekeket ábrázoló fotósorozata
mottójául.

Zsolczai Balázs tanár
Fiatalos lendülettel kísérletezik többféle mûfajjal. Kü-
lönös hangulatú és színkeverésû portréi és csendéletei
sajátos élménnyel ajándékozzák meg a szemlélôt.

ALSÓ ISKOLA
Spuller Ferenc festômûvész
– önelvesztés eszkimógyakorlatai

jen’esquive pas les ecchymoses des esquimaux aux mots
exqis

VASUDVAR (Öcsi elágazás)
KÓRUS
8 szobrászmûvész közös, szabadtéri kiállítása

Csepregi Balázs leginkább nagyméretû fémszobrait
szigorú geometriai rend és a bennük megbúvó játékos-
ság jellemzi.

Galbovy Attila és Péli Barna vegyes technikával hoz-
nak létre olyan képileg erôteljes látványegyütteseket,
amelyekben a különbözô forrásokból összetevôdô vi-
zuális látvány gyakran elsôbbséget élvez a konkrét
közlés szándékával szemben.

Gálhidi Péter vasszobrai természeti formákat, felna-
gyított fûszálakat mintáznak.

Kotormán László többnyire gránitból készíti szob-
rait, amelyek az ellensúlyként szolgáló kavicsok áthe-
lyezésével, vagy víz lecsorgatásával kerülnek egyen-
súlyba.

Kotormán Norbert pentaton skálára hangolt kô-dob-
jai hangszerként használhatóak.

Kovách Gergô Légy címû szobra a nézô aktív részvé-
telére szólít fel: ha a posztamensen álló kis torz figura
mögé kerülünk, és átnézünk az arca helyén, egy a ke-
zében legyet tartó alak perspektivikus képét kapjuk.

Szabó Ádám látszólag értelmetlen tárgykiegészítése-
ket készít, rekonstruált mûgyanta kövei egy közelebb-
rôl nem meghatározott szituációt (sziklakert, vízmo-
sás) idéznek.

SOMOGYI BÉLA U. 6.
Oláh László festômûvész

Olajfestmények impresszionista színvilágban, sok
fénnyel, virágos hangulatú témákkal. Pasztell pillanat-
képek zenészekrôl, vagy talán magáról a zenérôl(?).

EVANGÉLIKUS HARANGLÁB (XVIII. sz.)
(Petôfi u. 4.)
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PLÉBÁNIA GALÉRIA
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti
Társaság – Képírás

A Képírás c. nemzetközi képzômûvészeti kiállítás cél-
ja az irodalom és képzômûvészet határán lévô mûfa-
jok (képírás, képregény) közelítése, az egykor összetar-
tozó kép és írás vizsgálata a számítógépes világ nyelve-
zetében. Ezért is választottuk a hagyományos mûfajok
mellett a kor új képi kifejezôeszközét az elektrográfiát,
tehát a fénymásolóval, számítógéppel vagy telefax se-
gítségével készült vagy továbbított alkotásokat.
A kiállítás válogatás a Képírás Mûvészeti Alapítvány
miniatûr mûvészeti gyûjteményének anyagából.

Kleb Attila fotógráfus - Porték
Egy riporter kolléga sajátos hasonlatot talált mondani
a portré interjúról: “olyan, mint a szeretkezés, két em-
berre tartozik. Csak akkor sikerülhet jól egy ilyen be-
szélgetés, ha riporter és riportalany között létrejön a
„viszony”.
De a portrénak képben is meg kell születnie. És be-
trappol a fotóriporter. Ha az újságíró szerencsés, pá-
lyája során találkozik olyan fotóriporterekkel, akik
szinte észrevétlenül érkeznek, és mégis jelen vannak.
Átveszik a hangulatot, érdekli ôket az ember, akire a
legmeghittebb pillanatban ráfogják a kamerát. És
rendezôdik a viszony.

Lányi Adrienn festômûvész
Lányi Adrienn akvarell sorozatával mutatkozik be.
Képeit átszövi a fény élménye, melyet belsô terek és tá-
jak meditatív világába ágyazva jelenít meg. Sajátos
atmoszférák bontakoznak ki a konkrétumok és az
absztrakciók határmezsgyéjén születô formák mögött.

M. Kiss Katalin Pajta Diáktanya Alapítvány

ÖREG ISKOLA
Házöko

Szelíd technológiák, helyi építômesterek, autonóm kis-
régió, környezetkímélô építkezés

Molnár Mária képzômûvész - Magképek

KOSSUTH L. U. 33.
Artchaika Agyagmûves Egyesület
Fény - agyag - fény

Tûzben születtek égetett agyagtárgyaink. Lángot és
fényt hordoznak ezen a kiállításon is. Csak mécsesek,
csak gyertyatartók, csak lámpák, de pislákoló lágy fé-
nyük hazavisz, vagy közelebb hoz önmagunkhoz.

KOSSUTH L. U. 50. (volt Vajai ház)
Helytörténeti kiállítás
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FALUMÚZEUM
Dénes Gyuláné, Szuper Irma néprajzi
gyûjteménye

Vass Lóránt – Palackokba zárt világ kiállítással
egybekötött mûhelymunka

A nyárádremetei Vass Lóránt faragott hajókat, szeke-
reket, keresztet, virágot és más tárgyakat helyez el pa-
lackokban. Óriási türelmet igénylô, csodálatos aprólé-
kossággal kidolgozott alkotásait a világ palackba sûrí-
tésének nevezi.

ISKOLA
Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Ímé az embernek fia
Arcképek, jellemrajzok, maszkok, életnagyságú figu-
rák önmagunkról és az emberrôl. A gimnázium diák-
jainak szubjektív tükörképe.
Tavaszi lobogók
Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákjainak
textilfestéssel készített, egyéni ötletek alapján tervezett
lobogói.

Belvárosi Tanoda
Labirintus – útvesztés – útkeresés – magunkratalálás
Egy valóságos labirintus falain útkeresés közben az
útkeresés képeit találjuk. Közben találkozhatunk és
megküzdhetünk a szörnyeteggel. Gonbdolkodhatunk
életrôl és halálról, férfirôl és nôrôl, apáról és fiúról…
meg persze magunkról. Ariadné fonala vezet minket.

Bajai Kézmûves Egyesület
Célunk megmutatni három mesterséget, amit csak
Baján képviselnek: basszus tárogató, halászszerszám-
készítô, kupakészítô. Szeretnénk tudatni az érdeklô-
dôkkel, hogy érdemes küszködni, munkánk nem hiá-
bavaló, országosan is példaértékû. Van jövôjük ezek-
nek a mesterségeknek, érdemes megtartani, megtanul-
ni és tovább adni.

Ec-Pec Alapítvány –Világ – Képek
A kiállításon látható képeket olyan gyermekek alkot-
ták, akik mások, mint a többiek. Sokan közülük má-
sok etnikai hovatartozásukat, adottságaikat, szociális
hátterüket tekintve. Mások és mégis ugyanolyanok;
aktívak, alkotók, sokoldalúak és tevékenyek.
A kiállított munkák megvásárlásával az alkotó gyere-
kek iskoláit támogatja.

MMOONNOOSSTTOORRAAPPÁÁTTII
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Magyar Hangszerész Szövetség
Régi népi hangszerek tárlata, hangszerbemutatók.

Magyar viselet kiállítás
(Bodor Dezsô gyûjteménye)

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
Tárgyak és emlékek a Krétakör történetébôl

TÛZOLTÓSZERTÁR
Helytörténeti kiállítás

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS
TEMPLOMKERT
Szekeres Attila intarziakészítô
Balogh Sándor bôrdíszmûves
Új Akropolisz Kulturális és Közhasznú
Egyesület
Válogatás a Trafik Galéria mûvészeinek
kiállításából

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Ajkai Képzômûvészeti Egyesület kiállítása

Egyesületünk tevékenységi körébe képzô-, ipar- és nép-
mûvészeti alkotások létrehozása tartozik. Foglalkozá-
sukat tekintve a tanulótól a nyugdíjasig bezárólag
majdnem minden szakmai ágazat dolgozója képvisel-
teti magát. A létrehozott mûvek alapján van közöt-
tünk szobrász, festô, valamint fafaragó.

KÖZÖSSÉGI HÁZ
„Nagy az Isten Állatkertje”

– lepke és rovar kiállítás

Máthé András fotómûvész
A Napba öltözött város

A múlt fényei
ötvös aranymûves és tûzzománcos munkák

Péli Tamás és a tanítványok
Péli Tamás és tanítványai olyan virtuóz technikai fel-
készültségrôl és egyetemes érvényû, ugyanakkor egye-
dülálló mûvészi gondolkodásról tesznek tanúbizony-
ságot, amely méltán nagyra tartott része nemcsak a
magyar, hanem az egyetemes mûvészetnek is. A kiál-
lításon Péli Tamás, Szentandrássy István, Túró
Zoltán valamint B képei láthatók.
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Máthé András fotómûvész
– A Napba öltözött város

A kiállítás 30 képben mutatja be a várost és kulturá-
lis rendezvényeit.
A múlt fényei – ötvös, aranymûves és tûzzománcos
munkák kiállítása
A Naprózsa Alapítvány által támogatott Debreceni
Ötvös-zománc Szimpózium és a Mûvészeti Szakkö-
zépiskola ötvös- és zománcmûves tanulóinak munkái-
ból mutatunk be egy válogatást: ékszerkollekciók, ék-
szerdobozok, szárnyas oltár és egyéb ötvös mûtárgyak.

KATOLIKUS TEMPLOM UDVARA
Cívis Korzó
A hagyományos debreceni kézmûves mesterségeket be-
mutató kiállítás és vásár: rézmûves, hímzô, vesszôfonó,
fazekas, mézeskalácsos, ötvös, kovács, szûrrátétes, kádár.

SZABADSÁG U. 13.
Kardos László barlangkutató

1999-ben költözött Öcsre, ahol egy kis barlangkutató
házat rendezett be. Kardos László a világ legmélyebb
és leghosszabb barlangjaiban expedíciózott.
Házának udvarán a magyar föld köveit és saját bar-
langkutató gyûjteményét mutatja be.

FALUMÚZEUM
Helytörténeti kiállítás

SZT. FLÓRIÁN KÁPOLNA (1773)

TÛZOLTÓSZERTÁR
Koncz Zsuzsa fotómûvész

Nekem az a foglalkozásom, hogy fotoriporter vagyok.
Fotómûvész, az nem foglalkozás, az egy cím.
De hol húzódik meg a határ? Hiszen mûvészeket fotóz
legtöbbször, tehát úgy is mondhatjuk, hogy több érte-
lemben mûvészi fotót készít, tehát nemcsak az a mû-
vészi ahogy elkap egy pillanatot, hanem akiket ábrá-
zol, a téma is...

FÔ U. 63. (Hudacsek porta)
Sarkadi Sándor építész, festômûvész

Vannak emberek, akiket 80 éves korukban kell fölfe-
dezni. Sarkadi Sándort alkotónak kell tekintenünk,
hiszen kórusaiban, városképeiben, s a diktatúra ké-
pekben meg tudja jeleníteni a kort, benne önmaga fa-
nyar érzelmi és gondolati viszonyulásait. Ez a tevé-
kenység tehát több, mint öregkori festegetés, hite, tar-
talma, önkifejezô-önmegvalósító szándéka van.

Bajnok Ildikó üvegfestô
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www.kapolcs.hu
Völgy Wide Web

Virtuális Völgy szerkesztôségi fészek: Taliándörögd, Teleház-Mûvelôdési Ház

... szöveg, fotó, film- és hanganyagok készítése és megjelenítése a hálózaton (mobil
hírkommandók), az összes beérkezô sajtótermék (Völgyfutár, Pulai Bárka Futár, Völgy-
híradó, Magtárlap etc.), a radio.kapolcs.hu kísérleti internetrádió elindítása, a WIW-el
közös völgy-játék végigvitele, a kapolcs.hu arculati megújítása, az ORIGO, Színház.hu
és egyéb online médiumok számára állandó híranyag biztosítása, Hírlevél, Fórum, ta-
lált tárgyak rovat, a Virtuális Völgy fejlesztésének kezdete, a Márton Andris-féle Online
Tévéadóval, a Szent László Gimnázium diákjaival és Pappla tanár úrral, a VTI munka-
társaival... minden lehetséges Völgybeli partnerrel való együttmûködés...

Reményeink szerint a Site a jelenlévôk számára a Fesztivál rendszeresen változó virtu-
ális lenyomatává, emlékkönyvévé válik. A mobil hálózati eszközöket a wap.kapolcs.hu
és a mobiltelefonról is olvasható, „még eléred” rovat fogja képviselni.  

Akik viszont még/ már/ egyáltalán nincsenek a Völgyben: megtalálhatnak majd minden
programot az adatbázisban, olvashatnak interjúkat, beszámolókat, ajánlókat, és egyál-
talán minden információt, amit csak össze lehet gyûjteni, és bele tudunk önteni a szá-
mítógépekbe.  

A megújult kapolcs.hu július 22–én nyitja meg kapuit.
Herner Dániel

Magyar Színházi Portál 

A Völgy kommunikációs partnere: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
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Jól elvégzett munkáért (parlagfûszedés stb.)
napijegy jár, az aktív pihenés felüdíti kedé-
lyünket. Jelentkezés az információs pultoknál.

Taliándörögd, Mûvelôdési Ház
A Völgyben elôször, két napos konferenciát tartunk a
Völgy falait kívülrôl és belülrôl feszítô, az Európai
Uniót is érintô kérdésekrôl, a XXI. sz.-i kommunikációs
csatornáról, közgazdasági, mûvészet- és kultúrpolitikai,
filozófiai kérdésekrôl. A beszélgetéseket egyenes adásban
az origo.hu-n közvetítjük.

Július 30. szerda
15.00-16.30 Kulturális turizmus –
Magyarország – fesztivál ország: 2005...?
Elôadó: Burget Péter titkár, Magyar
Fesztivál Szövetség

Panelbeszélgetés

17.00–18.00 Az Internet metafizikája
Elôadó: Csepeli György államtitkár,
Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Július 31. csütörtök
15.00–16.30 A magyar regionalizmus és az
Európai Unió kapcsolata 
(kényszerpálya és modernizáció)
Elôadó: dr. Kunos József vezérigazgató,
Excellence Rt.
Panelbeszélgetés: Baráth Etele politikai
államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Terv és EU
Támogatások Hivatala; Steigler Andrea, EU
üzletág-vezetô, Excellence Rt; Dr. Kunos
József

17.00-l8.30 A mûvészetek szerepe
a modernizációban, a mûvész, mint
katalizátor
Elôadó: Márta István zeneszerzô, a
Mûvészetek Völgye és az Új Színház
igazgatója

Érdekközösség=értékközösség?
Elôadó: Tolvaly Ferenc író, az EUTOP
Budapest Rt. vezérigazgatója
Panelbeszélgetés: Lendvai Ildikó,
frakcióvezetô, országgyûlési képviselô;
Márta István, Tolvaly Ferenc

KKiissttéérrssééggeekk  ééss  kkuullttúúrraa
aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann  cc..  kkoonnffeerreenncciiaa
(Támogatja: Informatikai és Hirközlési Minisztérium)

IIKKVV  ––  IInnggyyeenneess  KKöözzmmuunnkkaa  aa  VVööllggyyéérrtt

EEGGYYÉÉBB PPRROOGGRRAAMMOOKKEGYÉB PROGRAMOK
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Aki vért ad, annak ajándék napijegy,
uzsonna, sör/üdítô és csoki jár!

Kapolcs: Középsô Iskola 10.00-18.00 
Július 26. - augusztus 2.

Taliándörögd: Orvosi rendelô 10.00-18.00 
Július 26-28., július 30., augusztus 2.

Monostorapáti: Általános iskola 10.00-18.00
Július 26-27., július 29., július 31.,
augusztus 1. 
Öcs: Orvosi rendelô 10.00-18.00
Július 26-27., július 31-augusztus 1.

Július 25-augusztus 3.
09.00-21.00 Sajt- és borbár
11.00-tôl Sajtos játékok

Július 27.
17.00 Sajt az életem (Várfi Sándor és

Feke Pál elôadása)
18.00 Sajtkirály választás

Augusztus 1. és 2.
15.00 Vitéz László és a sajt – Kemény

Henrik sajtos bábjátéka

Július 25-tôl minden délután várja a kicsiket
és a nagyokat a Francia Játékok Birodalma:
Szabadítsa ki társát  a francia király kalodájá-
ból, meneküljenek gólyalábon, mérkôzzenek
meg az óriás memóriajátékban, vagy legyenek
a francia teke, a pétanque bajnokai!

Július 26. 14.00
A Francia király és testôrei és mutatványosai
kíséretében Taliándörögdre látogat!

Felmérés a Völgyrôl!
Az információs pultoknál elhelyezett kérdô-
íveink kitöltésével dicsérheti, bírálhatja, se-
gítheti a Völgy jövôbeni életét, mûsorait, ját-
szóházait, fellépôit, munkatársait, lakóit,
vagyis hozzájárulhat a Mûvészetek Völgye
2004 megrendezéséhez...

MMTTAA  SSzzoocciioollóóggiiaaii  KKuuttaattóó  IInnttéézzeett  TTEEAAMM

FFRRAANNCCIIAA UUDDVVAARR,,  TTAALLIIÁÁNNDDÖÖRRÖÖGGDD

VVÉÉRRAADDÁÁSS



SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK
SZOLGÁLTATÁSOK

Kapolcs, középsô iskola
A fesztivál egész ideje alatt a közönség és a
fellépôk egészségére a Falck SOS ambulan-
ciája vigyáz. Baleset, egészségügyi probléma
esetén forduljon a fesztiváliroda mun-
katársaihoz, vagy a Völgymunkásokhoz!

A Mûvészetek Völgye Fesztiválon a kártya
és a benne lévô igazolószelvény tulajdo-
nosai a jegyek és bérletek árából. 30%-os
kedvezményben részesülnek. A kártya
egyszer használható fel. A Hungary Card a
fesztivál központi információs pultjánál
(Kapolcs) is megvásárolható!

Kapolcson a Fesztiválközpont udvarán 24
órás üzemben mûködik az OTP Bank au-
tomatája.

A Mûvészetek Völgye Fesztivál ideje alatt a
Fonó Record’s standjánál megtalálja a
kiadó és a fesztiválon fellépô mûvészek le-
mezeit. A világzene, népzene és jazz CD-k
legnagyobb választéka található meg a
standoknál.

Az idén Hideg Dinnyék Kertje néven,
árusítással egybekötött szórakozás várja a
gyermekeket és a felnôtteket dinnyehin-
tákkal és szeletelt hideg dinnyékkel a Csi-
gaházban.
Itt található a BIOpiac is, ahol a Völgy
minden látogatójára gondolva a lehetô leg-
egészségesebb élelmet kapja a nagyérdemû
a programok között.

Non stop autómentô szolgálat áll a Völgy-
négykerekûek szolgálatára. (Reméljük, fe-
leslegesen!)
Telefon: (87) 322-090, (87) 510-265,
Mobil: (06-20) 947-6757

AAUUTTÓÓ  PPÉÉKK  ––  TTaappoollccaa,,  VVaassúútt  úútt  55..

CCSSIIGGAAHHÁÁZZ  --  BBIIOOppiiaacc  KKaappoollccssoonn

FFOONNÓÓ  LLEEMMEEZZEEKK  

OOTTPP AAUUTTOOMMAATTAA

HHUUNNGGAARRYY  CCAARRDD--ddaall  aa  ffeesszzttiivváállrraa

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGUUDDVVAARR

A VTI munkatársai információkat gyûj-
tenek, írnak, továbbítanak, kiszolgálják a
kollégáikat a helyszínen és azokat is, akik
nem tudnak elutazni a Völgybe. Mindig
friss anyagok, érdekes történetek, szössze-
netek, kishírek. Információ elsô kézbôl.
Sajtócézár: Naszály György
Forduljon szakemberhez, keresse a VTI
munkatársait a kapolcsi Felsô Iskolában!

A Mûvészetek Völgye ideje alatt 3 szám jele-
nik meg  a VTI munkatársai és a veszprémi
Naplót kiadó Pannon Lapok Társaságának
támogatásával. Kapható a Völgy minden in-
formációs pultjánál.

Minden este 23 órakor Kapolcson,
a Csipszer Kertben
A budapesti Szent László Gimnázium tö-
megkommunikáció szakos diákjainak 5 (!)
forgatócsoportja immár hetedik (!) éve,
helyben készítik (forgatják, montírozzák,
feliratozzák, stb.) és vetítik naponta a félórás
Völgyhíradókat, amelyeket megtekinthet a
nagyérdemû a 10 Völgynap minden estéjén.
A Híradók természeten mindig az aznapi
fellépésekrôl készültek. Vagyis, senkinek ne
fájjon a szíve, ha nem tud egyszerre több he-
lyen ott lenni.

Wirtuális Wölgy Wilág
WölgyWideWeb

Folyamatos kapcsolattartás és információ-
szolgáltatás a látogatók és a Völgy munka-
társai között. A nap 24 órájában tehet fel
kérdéseket az interneten a 
www.kapolcs.hu/vendegkonyv-ben.
MEGVÁLASZOLJUK!

PPEERRCCRREEKKÉÉSSZZ  VVEENNDDÉÉGGKKÖÖNNYYVV

WWEEBBKKAAPPOOLLCCSS  --  wwwwww..kkaappoollccss..hhuu

VVÖÖLLGGYYTTÉÉVVÉÉ  ––  VVÖÖLLGGYYHHIIRRAADDÓÓ

””
VVÖÖLLGGYYFFUUTTÁÁRR””  FFEESSZZTTIIVVÁÁLLÚÚJJSSÁÁGG

VVTTII  ––  VVÖÖLLGGYY TTÁÁVVIIRRAATTII IIRROODDAA

VVÖÖLLGGYYMMÉÉDDIIAA
VÖLGYMÉDIA
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VVKKVVVKV
A Völgyközlekedési Vállalat Tömegközlekedési és

Helyi Érdekû Viszonylatai

A csigabuszok minden nap ingyen szállítják
az utasokat a 6 település között. 
Megállóhelyek a település buszmegállói.

A buszokat a Balaton Volán Rt. és a Somló
Volán Rt. üzemelteti. A pontos menetrendrôl
tájékozató a megállókban és/vagy érdeklôdni
lehet a völgyinformációknál!

Utazzon az RT. autóbuszaival a Mûvészetek
Völgyébe!

Érdeklôdjön a Somló Volán Rt. autóbusz ál-
lomásain a Mûvészetek Völgye 2003. feszti-
vál rendezvényeire történô utazási lehetôsé-
gekrôl:

Ajka autóbusz állomás: (88) 311-183;
menetirányítás: (88) 312-222
Sümeg autóbusz állomás: (87) 550-132
Tapolca autóbusz állomás: (87) 510-255

Internetes sebességgel tájékozódhat a „Csiga-
busz” és a távolsági járatok menetrendjérôl a
Somló Volán Rt. honlapján:
www.somlovolan.hu

Kapcsolja össze a Mûvészetek Völgye feszti-
vállal a Balaton-felvidéki Tájvédelmi Körzet,
Veszprém, Sümeg, és Tapolca városok neve-
zetességeinek felfedezésével. Ha kényelmes,
légkondicionált autóbuszt kíván rendelni
csoportos kiránduláshoz, hívja az alábbi tele-
fonszámokat:
Ajka (88) 311-012
Sümeg (87) 550-135
Tapolca (87) 511-027

SSOOMMLLÓÓ VVOOLLÁÁNN

CCSSIIGGAABBUUSSZZ  ––  iinnggyyeenneess  VVööllggyyjjáárraatt

Sétáljon 3 percet a Völgyért!
Idén is talál minden faluban kijelölt
parkolókat. Kérjük, vegye igénybe ezeket,
mert, a forgalmi dugók elzárják a Völgyet és
és „nagyvárosi levegôt” teremtenek!
Tájékozódjon az ingyenes parkolótérképekrôl!
A parkolási rendrôl a Fesztivál munkatársai
szívesen adnak felvilágosítást. Keresse a
parkolást segítô jelzéseket!

Az idén bôvül a tavaly oly népszerû kerékpár-
kölcsönzési lehetôség. 
Taliándörögdön a Közösségi Ház elôtt és a fa-
luvégi Napfény kempingben, illetve Kapol-
cson lehet kerékpárhoz jutni, hiszen a legal-
kalmasabb megoldás: kétkerekûvel eljutni
egyik program helyszínrôl a másikra.
A biciklik kölcsönzési díjáról érdeklôdjön a
Völgyinformációknál vagy a kölcsönzési
helyszíneken!

Völgyvendégek! A Citroënesek az idén is vál-
lalják, hogy alternatív tömegközlekedési csa-
patként segítik a faluból-faluba haladást. Bát-
ran intsük le a Citroëneseket, ôk megállnak,
felvesznek, elvisznek minket!

SSTTOOPPPPOOLLJJ AA VVÖÖLLGGYYÉÉRRTT!!

KKEERRÉÉKKPPÁÁRRKKÖÖLLCCSSÖÖNNZZÉÉSS

SSÉÉTTAA AA VVÖÖLLGGYYÉÉRRTT
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V Ö L G Y I N F O

A mûsorok, a helyszínek, az idôpontok változhatnak!
Esônap nincs. A nézôtéri helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni

Völgykapuk: Monostorapáti, Tûzoltószertár, Pula, útelágazás

Jegyet és bérletet a Völgykapuknál, az információknál
és az elôadások helyszínein lehet vásárolni.

A minden rendezvényre szóló napijegy 1.200 Ft
A 10 napra érvényes Völgybérlet 9.000 Ft
A hétvégi bérlet (júl. 25-27. és aug. 1-3.) 3.000 Ft
*Kiegészítô jegy 400 Ft

*A mûsorfüzetben külön megjelölt elôadásokra (+400 Ft ... férôhely) a napijegy,
a bérlet, a tiszteletjegy illetve a Völgypolgár-belépô csak az elôadás helyszínén váltható

400 Ft-os kiegészítô jeggyel együtt érvényes!

Gyerekeknek, katonáknak, nyugdíjasoknak
a napijegyek és a bérletek féláron válthatók!

Információ: 
Telefon: 06/87 437-029

info@kapolcs.hu
www.kapolcs.hu
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