




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

Völgykapuk: Monostorapáti – Tûzoltószertár, Pula – útelágazás
Völgytornác: Nagyvázsony – útelágazás.

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

 A minden rendezvényre szóló napijegy 2.000 Ft
 A 10 napra érvényes Völgybérlet 15.000 Ft
 3 napos bérlet (bármely egymás utáni 3 napra) 5.000 Ft

Félárú bEléPô NiNcs
Gyerekeknek 6 éves korig a belépés ingyenes. 

információ: 06-87/437-029 muveszetekvolgye@t-online.hu, www.kapolcs.hu
A mûsorfüzet csak a fontosabb információkat tartalmazza a programjainkról, jelesül, hogy hol, 
mikor, kit talál a Völgyvendég. A még fontosabbak, hogy melyik eseményen pontosan milyen 

élmény várja a látogatót, csak a honlapunkra fértek el, ezért kérjük, hogy tájékozódjanak a 
www.kAPolcs.hu-n is!

A Mûvészetek Völgye Fesztivál stábja

VölgyinfoVölgyinfo
Elô-MoNDAT(ok) a balGa Galkó balázstól:

/Az elô-mondat(ok) ok-a Pallagi Anikó, aki most, ma, mikor e sorokat alkotó mondatokat 
írom, amikoris a sajtót tájékoztattuk volt a 31 nap múlvani eseményekrôl Üzent: /

Elôszó!
Valamikor a 19. század végén, valahol spanyolországban, tán Andalúziában, vagy a fene tudja hol 
valahol, pokoli aszály volt. Volt vagy akkora a víz hiánya, mint manapság Magyarországon a fi-
gyelemé... Azok a spanyol emberek érezték; nagyon nagy baj lesz a betakarítások idején ( persze, 
hol nem volt és hol nem éreztek, érzünk ilyeneket...), és elmentek a papjukhoz; imádkozna 
esôért. és a pap azt mondta: rendben, holnap délután együtt imádkozunk, és az emberek másnap 
(mert hívô népség lakott arrafele) mind, aki csak mozdulni bírt – nagy dologról lévén szó – , 
elmentek a templomba, és az atya az templomajtó elôtt várta ôket, és szeretettel fogadta, és szí-
vesen mosolyogva terelte az ô nyáját befelé, s mikor tele volt a templom, fölment a szószékre, és 
onnan üvöltve-kiabálva irdatlanul alaposan lehordta az egész népséget, hogy: 

”
hitetlen disznók! 

hát hiába prédikáltam nektek, s hiába mondottam ezt, meg azt, hiába kereszteltelek, áldoztat-
talak, bérmáltalak, házasítottalak benneteket? Nem hisztek ti!” és az a pap nagyon el volt 
keseredve...
Mit gondolsz, miért? 
honnan tudta, hogy hívei nem hisznek...
Nos: Egyiknél sem volt esernyô... 

”
A korall terebélyesedik, a pálma nô, csak az ember van kiveszôben.”

  (Polinéz közmondás)
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A Mûvészetek Völgye szervezôje a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet. Szerkesztô: Pallagi Anikó, Papp Ervin Címlap: 
Hatvany Csaba Fotók: Hatvany Csaba, Kassay Róbert  Design, tördelés: Karak-Tér Stúdió A szerkesztés lezárult: 2007. június 31.
A Pesti Mûsor ingyenes melléklete. Kiadja a Geopress Magazin és Szaklap Kiadó Zrt. Felelôs kiadó: Somoskôi Gábor vezérigazgató.

Cím: 1037 Bojtár u. 64-66. Tel.: 4 366 155, 30/311-0780. E-mail: atoth@pestimusor.hu. 



A kapolcsi kulturális és Természetvédelmi Egylet, 
valamint kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd, 
Monostorapáti, Öcs és Pula települések polgárai, 
egyházközségei, civil szervezetei, önkormányzatai 
mellett a rendezvényt támogatták: 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Magyarországi LEADEr Központ

Heineken Hungária Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Villamos Mûvek

Magyarországi Volksbank Zrt.

E.ON Hungária Zrt

Margitszigeti Kristályvíz

Bomba! Energiaital 

Toifor Hungary Kft.

Független Magyar Mûvészeti Alapítvány

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Budapest Kôbányai Önkormányzat

Szentes Város Önkormányzata

Somló Volán Zrt.

Balaton Volán Zrt.

Hunguest Hotel Pelion

Symbol Kft.

Független Ökológiai Központ

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Outdoor Közterületi reklámügynökség Zrt.

Prakticomp Számítástechnikai Kft.

Hungaro DigiTel Kft.

Új Színház

Néprajzi Múzeum

Libri Kft.

Karton-Art Kft.

Szentendrei Papírgyár

Zenon Systems Kft.

„Boroszlán” Építô – Szolgáltató – Tervezô Zrt.

Veszprémi Ünnepi Játékok

Ceramic Center

Lasztovicza Jenô, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke

Csizmadia Ferenc, Papkeszi

Kovács Antal vállalkozó, Kiskunlacháza

Török Gyôzô, Monostorapáti

Gödrös Frigyes filmrendezô

Külön köszönet a támogatásért Tolvaly Ferencnek!

Médiatámogatók:

Geopress Zrt.

Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.

Magyar Színházi Portál

ELLE Magazin

Vendégváró.hu

Klubrádió

DUNA Televízió

A Mûvészetek Völgye a Magyar Fesztivál Szövetség tagja



Bajai Kézmûves Egyesület, 
Ajka Város Önkormányzata

Kísérôprogramok
Nyitvatartási idôben multimédiás tájékoztatók 
segítségével ismerkedhetnek meg hazánk építészeti 
ér tékeivel, mûemlékeivel. 

 „Útmutató épített és tárgyi örökségünk 
megóvásához” címû CD-n elérhetô kiadvá-
nyunk segítséget nyújt a jelenlegi és jövôbeni 
mû emlék tulajdonosoknak a kisebb-nagyobb 
fel újítási munkákhoz. 

 „Kincsek a város alatt” – Budapesti régészeti 
örökségek feltárása, 1989-2004. Virtuális séta 
a Budapesti Történeti Múzeumban 
(BTM dvd anyaga)

 A gyermekprogramokat jó idô esetén a kastély 
mellett felállított sátorban, rossz idôben a kas-
tély ban tartjuk. A kézmûves foglalkozásokat 
Csépányi Andrea, Bögi Enikô, Sepsi Eszter és 
Széplaki Nóri vezeti.

 Felújítás – diagnosztika – „az én házam az én 
váram”

10.00-12.00 (mindennap)
A Mûvészetek Völgye különbözô helyszínein 
bemutatjuk a MAMÉG Ala pítvány által alkal
mazott szemrevételezéses diag nosztika menetét, 
illetve kisebb állagmegóvási, fel újí tási feladatokat, 
amelyekben az érdeklôdôk is részt vehetnek. 
(Örökségvédelmi civil szervezetek szer ve zésében)

Falutekergôk
Minden faluban a KÖH munkatársai által veze
tett mûemléki séták

Közelebb az éghez
A falutekergôk során a falu templomait is érintjük. 
Vállalkozó kedvû és bátor túrázóink meg mász hatják 
a templomtornyokat, ahol a XVIIIXX. századi, 
delet jelzô kis és nagyharangokat is meg néz hetik. 

Értékleltár játék
A séta utolsó állomásán ÉRTÉKLELTÁR já ték kal, 
borral és pogácsával várjuk a játékos kedvû, meg
fá radt vendégeinket, valamint kötetlen beszélgetés 
ke retén belül egy, a falu múltját, történetét jól 
is merô falubelivel is anekdotázhatnak. (A játékot 
hi va talunk szakemberei vezetik.)

Falutekergôk egyedül – örökségtotó játék
Akiknek korai a délelôtti falutekergés, vagy egye
dül szeretnék körbejárni a falvakat és megismerni 
a mûemlékeket és az ott található épített örökséget, 
azok a házakon elhelyezett útvonalakkal jelölt tér ké
pe ken önállóan is végigjárhatják az út vo na lain kat.  

Ha már közelebbrôl is megismerték az emlékeket, 
majd ezt követôen ellátogatnak kapolcsi közpon
tunkba), egy örökségtotót kitöltésével, kétszemélyes 
hétvégét nyerhetnek Hivatalunk egyik vendéghá
zában.

Gyalogtúrák
A Mûvészetek Völgyében, illetve környezetében 
mû emléki, valamint természeti nevezetességek 
szer vezett látogatása szakszerû vezetéssel. Két 
gya log túrát fogunk szervezni, a részleteket a 
hely szí nen (Kapolcs, Kuthykastély) pontosítjuk. 
(Örök ségvédelmi civil szervezetek szervezésében.)

FELSÔ ISKOLA UDVARA – ZÖLDUDVAR
10.00-18.00 LAZULJ – „Legyél Aktív 

Zöldudvar Látogató!” Játék
Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!

10.00-18.00 Információs standok
BOCS.HU stand

A BOCS Alapítvány standján ökolábnyomszá
mí tás, babláblabda varrás és beszélgetés vár az 
ér deklôdôkre globális nevelés témában.

Magyar Természetvédôk Szövetsége – MTVSZ
1016 óráig a nap témájához kapcsolódó prog
ra mok kal, információkkal szolgálnak. 16 órától 
be szél ge téseket követôen filmvetítéseket szerveznek 
a tan teremben.

Nyitott Kert stand
A Nyitott Kert Alapítvány a helyi élelmiszerek 
be szer zé sének elônyeit mutatja be és szervezi a 
környékbeli gazdákkal való együttmûködést.

Zöldút stand
A Zöldút standon az Ökotárs Alapítvány Zöldút 
prog ram jának partnerszervezetei mutatkoznak be.

Zöld Zebra stand
A Zöld Zebra Állatés Természetvédô Egyesület 
2007es akciójának célja a menhelyi állatok ivar
ta la nításának támogatása. További részletek a 
hely szí nen illetve a honlapon: www.zoldzebra.hu
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven 
tükrözôdik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”  
(Mahatma Gandhi)

KAPOLCS CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY 
 LEADER – A vidék jövôje, a jövô vidéke

A LEADER a vidékfejlesztés új modellje, az 
Európai Unió talán legsikeresebb vidékfejlesztési 
prog ramja. A LEADER keretében a vidéki tér sé
gek ben helyi önkormányzatok, civil szervezetek 
és vál lal ko zók együttesen ún. helyi vi dék fejlesztési 
ak ció csoportokat hoznak létre, melyek maguk je lö
lik ki térségük fejlôdésének irányvonalát.
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KapolcsKapolcs
MINDENNAPI PROGRAMOK
MALOMSZIGET
JÚLIUS 28. – AUGUSZTUS 5.
07.45 Közös jóga

A foglalkozásokat a Satyananda jógarendszer alap
ján Magyar László – Jignasu Bhakutanada vezeti.

MALOMSZIGET 
JÚLIUS 27. – AUGUSZTUS 5.         

KÉZMÛVESEK
VÖLGYE

KAPOLCSON, A MALOMSZIGETEN

10.00-20.00 IX. ORSZÁGOS KAPOLCSI     
FAZEKAS ÉS KERÁMIKUS TALÁLKOZÓ 
ÉS VÁSÁR

Támogatók: CERAMIC CENTER – Nádastó Kft.
Szurdi Éva Kapolcsi Fazekasmûhelye és Galériája
8294 Kapolcs, Kossuth u. 16. Tel./fax 87 437458
Kapolcsi Önkormányzat

JÁTÉKVÖLGY PROGRAMOK
TÁRSASJÁTÉK-VÖLGY – FALUHÁZ
Július 28. – augusztus 5-ig 
 10.00-13.00 és 15.00-18.00
 Bemutatkozik a Magyar Társasjátékos 

Egyesület (www.tarsasjatekos.hu)

Egyesületünk a táblás és kártyás társasjátékok 
széles kör ben való népszerûsítését tartja a legfonto
sabb cé ljának. Minden nap négy asztalnál lesz a 
Völgy ven dégeknek lehetôségük közremûködésünk 
mellett ját szani. Játszanál? Gyere! Azért szervez
tük Ne ked, hogy legyen hol és legyen kivel. 

Carcassonne * Catan telepesei * Cartagena * Hey! 
That's my fish! * Blokus * Bohnanza * Citadels * 
Genial * Kackac kukac * Szabotôr * Transeuropa 
* Vigyáz(z)6! * Viva il Re! * Coloretto * Perudo * 
Nincs kegyelem! * Zug um zug...

BRIDZSKAPOLCS – KÁVÉHÁZ
Minden nap 10.00-20.00

A bridzs sport és szórakozás együtt. Szellemi tor
na kártyával, társasági játék. A bridzs ûzé séhez 
mindazon pozitív emberi tulajdonságok szük sé
gesek, mint a többi sporthoz: küzdeni tudás, fe gye
lem, edzettség (agytorna), csapatszellem….

Naponta játéklehetôség és tanfolyamok a Bridzs-
barátok Klubja Egyesület közremûködésével

Hétvégenként (péntek-szombat-vasárnap): 
17.00-18.00 Verseny (régebbi versenyek 
alapján azonnali eredménnyel és díjakkal)

Tanfolyamok:
rövid tanfolyamok: 1-2 órástól, a 2-3 
naposig, igény szerint.
1 hetes: szombattól-szombatig, minden nap 
10.00-12.00 és 15.00-17.00
Mindenkit szertettel várunk, mindenkinek szer
zünk partnert!
További információ és jelentkezés: 
www.interface.hu/kapolcs/index.html
Az 1 hetes tanfolyamra érdemes elôzetesen jelent
kez ni (helyhiány miatt).

KASTÉLY ÉS UDVARA –  
ÖRÖKSÉGVÖLGY-PROGRAMOK
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
szervezésében (www.koh.hu)

„ A malomnak nincsen köve,
mégis lisztet jár…”

JÚLIUS 28. – AUGUSZTUS 5. 
10.00-20.00 Kiállítások a Kastély összes               
termeiben, pincéjében és padlásán

Multimédiás és hagyományos tájékoztatók segít
ségével ismerkedhetnek meg hazánk nyilvántartott 
vé dett objektumaival, a világörökség helyszíneivel 
és egyegy kiemelt épület felújítási, helyreállítási 
mun ká latainak folyamatával.

Filmvetítések
Egész nap rövidfilmek vetítése. A filmekbôl megis
merkedhetnek a hazai és a ha tá ron túli mûemlékek
kel, történetükkel, fel újí tá suk kal és megóvásukkal. 
Kastély elôtti tér júl. 28-29. és aug. 3-4.

20.00-22.30 Múltidézô mozi 
– Örökségünk esti fényben

 1. MUSTRA 2006 – Védetté nyilvánított 
régészeti lelôhelyek, épületek és mûtárgyak 
2006-ból.

 2. A szépség (is) a részletekben lakik – 
válogatás a KÖH budapesti inventáriumának 
I., II., XI., VIII. és IX. kerületi felvételeibôl  
(Balassa János és Bálint Ádám rövidfilmjei)

 3. Ôskori és ókori emlékeink – Polgár és 
Tállya régészeti lelôhelyei, Római légiók 
élete, Vértesszôlôs – elôemberi település, Tell 
település az Alföldön  
(Magyar Nemzeti Múzeum filmanyaga)

 4. Indulj el a régi úton! – a Völgyfalvak régi 
házai – Válogatás a KÖH Népi Fotótárának 
archívumából
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A LEADEr-programok támogatói:
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyarországi LEADER Központ



Meg ala ku lásuk után helyben vidékfejlesztési ter
vek ké szül nek, melynek meg va ló sí tá sára az állam 
keretösszeget hagy jóvá. Ennek felhasználására az 
akciócsoportok helyi szin tû pályázatokat írnak ki. 
A beérkezô pro jekt ja vas la tok helyi értékelése után 
a források elosztásról szó ló támogatási javaslatok 
is helyben születnek meg, lehetôvé téve, hogy a 
vidék sorsáról valóban vi dé ken szü les senek meg a 
döntések. 
Jelenleg Magyarországon 960 vidéki kistelepülés 
részvételével 70 akciócsoport mûködik. 
A LEADERrôl bôvebben: www.leaderkozpont.hu

LEADER A VÖLGYBEN
A LeaderVölgy az ország közel 30 akciócsoportjá
nak kézmûveseit, mûvészeti csoportjait, alkotóit, 
he lyi termékeit mutatja be. Kiállításokon, mes
ter ség bemutatókon ismerkedhetnek a látogatók 
másmás vidékek értékeivel, kóstolhatják jel leg
zetes ízeiket.
Az akciócsoportok amatôr és pro fesszionális 
mûvészei lépnek fel a kapolcsi Ma lomsziget Szín
padon és a Csigaház udvarán.

Mesterségek udvara
Látogatóink ízelítôt kaphatnak a fazekasság, 
kovácsolás, szö vés, fafaragás, kádár és pintér 
mesterségek for té lyai ból. Akinek kedve van, ki is 
próbálhatja az al kotás örömét.
Milkovics Jenô fafaragó a rendezvény alatt 
helyben készíti Kapolcs életfáját.

Bajai Kézmûves Egyesület bemutatkozása
Pintérmesterség, szabad fafaragás: Vass János pintér 
népi ipar mûvész * Papírmerítés magasnyomás: 
Gá losi Lajos * Tárogatók: Gregus Pál tárogató
készítô, és Vesztergám Miklós tá ro ga tómûvész 
* Gyöngyfûzô mesterségbemutató, fog lalkozások: 
Bíbok Anikó gyöngyfûzû né pi ipar mû vész.

LeaderVölgy Kérdezz-felelek!
Aki kérdez: a völgylátogató. Akik válaszolnak: a 
LEADER Központ munkatársai
Mi az a LEADER? Jöjjön és kérdezzen!

A vidék ízei
Naponta másmás térség nyújt a látogatóknak 
gasztro nómiai ízelítôt. Többek között kóstolha
tunk ma kói hagymáskenyeret, kevi birkapörköltet, 
gö cseji specialitást, ôrtoronyi ízeket, póréhagymás 
tej színes gombalevest cipóban…

Standok
Amelyek az egyedi népmûvészeti alkotások be mu
ta tá sa mellett, helyi gasztronómiai különlegességek 
kós tolójára invitálnak

Kovács Krisztián Kisbíró
A székely góbé szerepébe bújva, kisdobbal vezeti 
fel a LeaderVölgy programjait.

MALOMSZIGET-CSÜCSÖK 
JÚLIUS 28. – AUGUSZTUS 5. 
17.00 Nótafa: Galkóbalázs 

„Mi, mármint M.I.(Márta István) és én, Galkó 
Balázs a Lorántffy Zsuzsanna utcai Énekzenei 
Általános Iskolába jártunk. Minapában a Tilos 
Rádióban arról polemizáltak, hogy ma az em be
rek nem tudnak együtt énekelni. Persze, mert 
nem ismernek dalokat. 
A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy 
legyen mit együtt énekelni.” (galkóbalázs)

KATOLIKUS TEMPLOMKERT 
JÚLIUS 27. – AUGUSZTUS 5. 
Varázslatos Kövek Kertje 

A Kapolcsi Római Katolikus Egyházközség 
támogatásával, a szegedi Katolikus Ifjúsági Ala
pít vány és a Tranzit Szupervíziós, Fókuszés Spi
ri tu ális Felnôttképzô Központ és a Boldog Terézia 
Feminine Studies Szakkollégium szervezésében.

10.00 és 12.00 Meditációs ima a templomban

10.00-17.00 Melinda „csodapatikája” (gyógyír 
külön leges bajokra) , Remete-lak (beszélgetés a 
„bölcs öreggel'), Mutatványos sátor (önismereti 
já ték),  Katonai tábor (stratégiai játék), Fogadó 
(benne „lelkifröccs'), Sárkányfészek (pa pír sár
kány készítés, eregetés), Kôfestô (meditációs kô 
és mandalafestés), Kastélyképtár (meditációs 
fo tó kiállítás), Várkápolna (a csend helye), 
Szentmise és Gyémántcsiszoló Mûhely, (cso
port fog lal kozás – személyiségfejlesztô, kommu
ni ká ciós és fókusz foglalkozások) minden nap a 
Ker ti Táblán olvasható idôpontban.

Augusztus 3.-4. „Apáca só”

KÁVÉHÁZ 
JÚLIUS 28. – AUGUSZTUS 4. 
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

Házigazda: Gödrös Frigyes 
A nagyfilmes programok mellett az elmúlt évek
hez hasonlóan ismét lesznek meglepetések, rö vid
fil mek, váratlan vendégek…

EVANGÉLIUMI MÛHELY
A történelmi és a szabadegyházak összefogásával 
szervezett EVANGÉLIUMI MÛHELY napi 
programjai megtalálhatók a kapolcsi és talián
dö rög di Evangélikus Templomban, valamint a 
ka pol csi Kis Eperfa Pincehát helyszínén.

JÚLIUS 27. (péntek)
KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 és 12.00 Meditációs ima a templomban
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje 

JÁTÉKVÖLGY – KÁVÉHÁZ
10.00-20.00-ig BRIDZSKAPOLCS
Játék és tanfolyamok
17.00-18.00 Verseny (azonnali eredménnyel)

CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY
14.00 A vidék ízei – makói hagymáskenyér
18.00 Margaréta Dalkör: Német és magyar 

dalcsokrok
A dalkör elôadását tánccal színesíti.

18.30 Triola Trió 
Sváb és magyar népdalok

19.00 Lakó Sándor megzenésített versei
A debreceni Rock Suliban tanult énekelni, 
gitározni, indult a Ki mit tudon, ahol az országos 
döntôig jutott. Saját szerzeményeit, híres költôk, 
valamint vak sors tár sai megzenésített verseit hall
ha tjuk.

20.00 Esztergári ötös
Német és magyar dalok

20.30 Ihaj-Csuhaj Táncsoport 
Kalotaszegi, kükül lôi, magyarszováti ás szatmári 
táncok

21.00 Saltarello Gyermek Táncegyüttes  
(Csonkahegyhát )
Mûsorukon XV. XVIII. századi ere deti koreog
ráfiák szerepelnek, pru dukciójuk reneszánsz és 
barokk táncházzal zárul

MALOMSZIGET 
16.00 A 19. MÛVÉSZETEK VÖLGYE 
FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA

EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK 
16.00 FIRKAMESÉK SOÓS DÓRIVAL

Bárányka készítés a Bárányaltató c. mese alapján

17.00. Zenéljünk együtt! – ének, zene, tánc 
Burovincz Jankával és barátaival

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA
17.00 Daróczi Csaba diaporámái

MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
18.00 Nemes Nagy Ágnes – Novák János:  

Bors néni (100') Kolibri Színház 
Bors néni 80. születésnapját meg kell ünnepelni! 
A szü le tésnapot Lackó, a játékmester és Titilla, a 
hû séges macska szervezi meg dallal, játékkal és 
na gyon sok meglepetéssel…
rendezte: Novák János Játsszák: Molnár 
Piroska, Gazdag László, Megyes Melinda, 
Mult István, Novák János, va la mint a Kolibri 
Színház stúdiós növendékei. Zenészek: Bornai 
Szilveszter, Friedrich Károly, Bágyi Balázs, 
Tóth Tamás, Polczer Ildikó

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
18.00 Ünnepi megnyitó 

Az ÖrökségVölgy rendezvényeit megnyitja 
Dr. Mezôs Tamás, 
a Kulturális Örökségvédelmi Hiva tal elnöke

SZÁRÍTÓ
18.00 és 22.00 Bárka Színház: Iskola a határon

Ottlik Géza regénye alapján az átiratot 
készítette: Gyarmati Kata
1923. szeptember 3án hét újonc vonul be a 
kôszegi kadétiskolába. Az iskola emberpróbáló lég
körére mindenki más képp reagál: gátlástalanul, 
lázadva, önzôn, ön ma gába fordulva vagy sunyin. 
Kérdés, sikerüle meg ôriz ni a fôhôsöknek önmagu
kat, megmaradni füg get len nek és becsületesnek. 
Vagy a lázadás és meg al ku vás mentén elvész lelki 
szabadságuk és a te kin tély el vû közösség megalázott 
katonái lesznek. Az idô múlása alig érzékelhetô: 
az iskolában el töltött idô „egyáltalán nem telt el, 
hanem van; minden pillanata áll egy helyben, 
kivetítve a mindenség ernyôjére” (Ottlik).
Szereplôk: Fancsikai Péter, Dér Zsolt, Szabó 
Gábor, Juhász István, Koloszár András, Mesés 
Gáspár, Blahó Gergely, Juhász Lajos, Pomlényi 
Attila, Bárdi Gergô, Dóra Béla, Jancsik László, 
Gados Béla, Varga Anikó
rendezô: Vidovszky György

MALOMPART VENDÉGLÔ 
19.00 Bácskai Juli Pszichoszínháza 

Szerelmi háremszögek – szappanoperett két 
részben  – 1. „A feleségem szeretôt tart” 
Játsszák: Szalontay Tünde, Koltai róbert 
színészek, Bóna János zenész improvizál. 
(Második rész: július 28.)
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13.00-15.00 Bóbita, bóbita épít
kô-papír-olló, kavicsfestés, „filcvárkészítés”, 
memóriajáték 
(Örökségvédelmi civil szervezetek szervezésében.)

15.30-18.00 Filmvetítés
A Mûemlékkocsmában megismert, kötetlen, 
vitára indító, jókedvû elôadások és beszélgetések. 
Örökségvédelmi civil szervezetek szervezésében.

 Légifotózás – László János elôadása 
(Civertan Bt.)

18.00-19.00 Röjtökön régi törvény
rend.: Babura László 
Szakértô: Dercsényi Balázs-Kriszt Gyula
Déli határvidékünk épített öröksége és hazánk 
legegy ségesebb népi építészeti hagyatéka ismerhetô 
meg a filmbôl.

Helyreállított népi mûemlékek
Sisa Béla építész elôadása

KÁVÉHÁZ 
Irodalmi Jelen Találkozó

Az az Irodal mi Jelen Arad –Budapest központú 
havilap. Böszörményi Zoltán  fô szer kesztô színes és 
izgalmas programot kí nál a völgy(be)látogatóknak. 
A beszélgetéseket ve zeti, konferál, és a csapatot kor
dában tartja: Tarján Tamás

10.30-11.30 „Benned is van táruló kapu”
A lap kertészétôl, Weiner Sennyey Tibortól el
sôként A kisház mögött címmel versek és levél
töredékek hangzanak el kisházas verseskötetének 
hátterébôl. Gitáron játszik: Kocsi Lajos

 Hamvas Béla és a gyümölcsversek
Hogy kerül a csizma az asztalra? Mi köze Ham
vas nak a gyümölcsversekhez? Megtudhatjuk a 
zen tai költôtôl, Danyi Zoltántól, akit minderrôl 
Tibor faggat.

11.30-12.00 „Minden út Esztergomba vezet”?
Beszélgetés Onagy Zoltánnal (a Bôség zavara c. 
rovat szerkesztôjével) „esztergomiságról”, az esz ter
go mi irodalmi tradíciókról s a tavaly megje lent 
Babitsszexregényrôl.

12.00-13.00 „Sándor vagyok én is, ha nem is 
Petôfi”
Elôször Orbán János Dénes válogat az elmúlt hó
na pok termésébôl, a babérokra áhítozó dilettáns 
po éták „remekeibôl”, majd bemutatkozik Bárdos 
József, aki a rovat állandó paródiaszerzôje.

13.00-13.45 Mûhelymunka

Szerkesztôségi kerekasztalbeszélgetésünk közép
pontjában a kritika áll. A beszélgetés résztvevôi: 
Böszörményi Zoltán fôszerkesztô, Elek Tibor a 
kri tika és Szôcs Géza a prózarovat szerkesztôje. 
Meghívott vendég: Pécsi Györgyi az Új Könyv
piac fôszerkesztôje.

13.45-14.30 Így írunk mi I.
Felolvasnak: Böszörményi Zoltán, Kukorelly 
Endre, Szálinger Balázs és Karácsonyi Zsolt

14.30-15.00 Üvegezés
A második kiadás ürügyén Márton László beszél 
Átkelés az üvegen (1992) címû regényérôl, „mely 
az eltelt 15 év során mit sem vesztett ere de ti sé gé
bôl, frissességébôl, váratlan humorából és metszô 
szar kazmusából.”

15.00-16.00 Így írunk mi II.
Az erdélyi razglednyicáktól Piros autó lábnyomain 
haladva ismerkedhetünk meg Sántha Attila, 
Fekete Vince, Farkas Wellmann Endre, Muszka 
Sándor lírájával és Bonczidai Éva prózájával.

16.00-16.30 Árnyékban és fényben
Elek Tiborral, kritikarovatunk szerkesztôjével 
Tarján Tamás a darabokra szaggatott magyar iro
dalomról beszélget. Mert hiába szaggattatott szét, 
irodalmunk határtalan és élô. 

16.30-17.15 De ki az a Limpopo?
A választ Szôcs Gézától kapjuk meg, majd olvas 
részleteket is „sajátos humorú, fergeteges nyelvi le
leménnyel megírt” regényébôl.

17.30-20.30 A XIII Marha Légiója
Bemutatkozik az Erdélyi Magyar Írók Ligájának 
speciális különítménye, ha nem is tizenhárman, 
csak féltucatnyian. Ami garantált: kuncogás és 
nevetés, de legfôképp könnyezve röhögés. Lesz itt 
kisebbségi szappanopera és székely rémversek,s 
a nap zárásaként (20.00-tól), a tavaly nagy 
sikert aratott Esti mese Orbán János Dénestôl. 
A különítmény további tagjai: Lakatos Mihály, 
Sántha Attila, Fekete Vince, Kukorelly Endre, 
Farkas Wellmann Endre, Muszka Sándor

CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY
15.00. Farkas-formáció: Ének gitárkísérettel

Farkas Éva, Farkas László, Farkas Eszter Abigél

16.00 Fláre Beás Koncert 

17.00 Garabonciás – Art-atlanok
Petôfi Sándor: A helység kalapácsa, valamint 
egyéb versek, énekek és vásári komédiák.
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JAZZ SZÍNPAD
21.00-tôl
 THE TRANSFORM QUINTET 

Horváth Gábor – zongora, Ávéd János 
– szaxofon, Eged Márton – basszusgitár, Gálfi 
Attila – dob, redô Dani – percussion

 MAGYAR JAZZ QUARTET
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Csepregi 
Gyula - szaxofon, Vasvári Pál – basszusgitár, 
Szende Gábor - dob

CSIGAHÁZ
23.00 Völgyhíradó 

JÚLIUS 28. (szombat)
MALOMSZIGET 
07.45. Közös jóga 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 és 12.00 Meditációs ima a templomban

10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje 

16.00-17.00 TÜKÖR – s aki elôtte ül, a NÔ
Válogatás magyar nôírók mûveibôl.

JÁTÉKVÖLGY – FALUHÁZ
TÁRSAS-JÁTÉKVÖLGY
10.00-13.00 és 15.00-18.00

Társasjátékozhatsz ismerôsökkel és ismeretlenekkel.

KÁVÉHÁZ – BRIDZSKAPOLCS
10.00-20.00-ig Játék és tanfolyamok 
17.00-18.00 Verseny (azonnali eredménnyel)

EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK
10.00-17.00 Egész napos Crayola-Brio játszóház

10.30 Laci királyfi (45')
MárkusZínház
A kicsi Laci királyfi hirtelen dühében elkívánja 
nôvé reit a Föld alá. Hiába bánja, muszáj utána 
men jen a három leánynak...
Játsszák: Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor

12.00 Firkamesék Soós Dórival – koronakészítés

14.00 Mesélô Pagony: Táblamesék a kis 
királylányról

15.00 Zalán Tibor: Paprika Jancsi visszatér
 Bartha Tóni Bábszínháza (50')

A vásári játékok közkedvelt hôse, Paprika Jancsi 
most útra kél. Egy középkori idôgép segítségével 
tesz igazságot elmaradhatatlan fakanalával.
Játssza: Bartha Tóni

16.00 Pagony-mûhely
Vendégünk Bartos Erika, a Bogyó és Babóca 
könyvek szerzôje (mese, játék, dedikálás)

17.00 Zenéljünk együtt Burovincz Jankával és 
barátaival (ének, zene, tánc)

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA
10.00-11.00 és 14.00-15.00 Berek Játszóház

Szeretnél megismerkedni a KisBalaton halaival, 
madaraival? Madárhang felismerô, színezô és 
me mó riajáték vár a füves udvaron. Napvédô sap
ká dat is hozd el! Magyari Gabriella (BINPI)

10.00-17.00 Gyalogcsiga játék - Részletesen lásd 
a Zöldjátékoknál!

10.00-16.00 Nyilvánítsa területét 
génmanipuláció-mentessé!
Oklevelek kiállítása az MTVSZ standján.

15.00 Földanya csoportjáték, üzenet az indiai 
dzsungeliskolákból
Simonyi Gyula, BOCS Alapítvány

16.00 Legyél tagunk!
Beszélgetés az MTVSZ szervezésében.

17.00 GENEZIS
Filmvetítés az MTVSZ szervezésében.

FALUHÁZ 
13.15 Közös kincsünk, a Káli-medence

Annyi szépség lakik ezen a tájon! A falvakban 
gyönyörûen felújított házacskák, a réteken ritka 
nö vények, a Kódisdombon ürge tanyázik, a kô ten
gerek madáritatókkal hívogatják a tollas ven dé
geket… A Balatonfelvidéki Nemzeti Park táj egy
sé gét az ott dolgozó természetvédelmi ôr mu tatja 
be, fotók segítségével. Vókó László (BINPI)

16.00 Túraajánlat: Kirándulás a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Parkban (Lásd a Zöldtúráknál!)

18.30 Természet és védelme a Kis-Balatonon
A méltán nevezetes KisBalaton sokunknak nyúj
tott már maradandó élményt, amikor ol vas má nya
ink ban, fil men vagy személyesen csodálhattuk az 
itt megôr zött vízi világot. A képes elôadásból az 
it teni termé szeti értékeket és a védelmükkel kap
cso la tos feladatokat ismerhetjük meg. Magyari 
Máté (BINPI)

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-12.00 és16.00-18.00 Gyermekfoglalkozás

Egy ókori birodalom mindennapjai
ókori ékszerek, hajpántok, maszkok, kardok és 
hajó makett készítése agyagból, nemezelés, gyöngy
fû zés, gipszezés
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EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK
10.00-17.00 Egész napos Tündéri Lonka 

készítés a Prospero kiadóval
10.00-17.00 Egész napos Crayola-Brio játszóház
10.30 Az égig érô fa (45', MárkusZínház)

Az öreg király egyetlen leányát hirtelen forgószél 
ragad ja el. Az egész birodalmat nyeri el, aki 
vissza hozza. Jánoska az egyetlen, aki a háromfejû 
sár kányt legyôzve hazaviheti Gyöngyvirág ki rály
kis asszonyt. 
Játsszák: Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor

12.00 Firkamesék Soós Dórival – bábkészítés
15.00 Pagony Mûhely: Vendégünk Czigány 

Zoltán író és Baranyai András illusztrátor, 
a Csoda és Kósza – mese két lóról címû 
mesekönyv szerzôje és illusztrátora

16.30 Barbro Lindgren: Kukacmatyi 
Kolibri Színház (60')
Ha Kovász Emil rálép magányos esti sétáján egy 
kukacra, abból csak baj lehet. Fôleg, ha a kukac 
eb bôl az alkalomból meg is szólítja.
rendezte: Novák János Játssza: Bán János

18.00 Zenéljünk együtt Burovincz Jankával és 
barátaival! (ének, zene, tánc)

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA
10.00-17.00 Gyalogcsiga játék

Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!
10.00-16.00 Nyilvánítsa területét 

génmanipuláció-mentessé!
Oklevelek kiállítása az MTVSZ standján.

14.00 Zöldutak Magyarorgszágon
Bemutatkozik az Ökotárs Alapítvány Zöldút 
programja

16.00 A természetvédelem aktuális kérdései
Beszélgetés az MTVSZ szervezésében.

17.00 Vándormadarak
Filmvetítés az MTVSZ szervezésében.

FALUHÁZ
13.30 Természet és védelme a Kis-Balatonon

Részletesen lásd a július 28i programnál!

18.30 Mura – a zabolázatlan folyó
A Mura ártere és környéke évtizedeken át szi
gorúan ôrzött határzóna volt. Az ártéren kialakult 
sajátos élôhelyek sok ritka növény és állatfajnak 
adnak még ma is menedéket. A vetítés az idén 
tájvédelmi körzetté nyilvánított terület természeti 
értékeit mutatja be. Lelkes András (BINPI)

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-12.00 és 16.00-18.00 Gyermekfoglalkozás 

Egy ókori birodalom mindennapjai
ókori ékszerek, hajpántok, maszkok, kardok és 
hajómakett készítése agyagból, nemezelés, gyöngy
fûzés, gipszezés

13.00-15.00 Bóbita, bóbita épít
kô-papír-olló, kavicsfestés, „filcvár-készítés”, 
memóriajáték (Örökségvédelmi civil szervezetek)

15.30-18.00 Filmvetítés
A Mûemlék-kocsmában megismert, 
kötetlen, vitára indító, jókedvû elôadások és 
beszélgetések. 
Örökségvédelmi civil szervezetek szervezésében

A székelyföldi kalákák – Szabó Ágnes (Ars 
Topia Alapítvány)

18.00-19.00 A Duna királynôje (vetítés)
rend.: Szakály István 
Szakértô: Czétényi Piroska-Kovács Béla
A budai királyi palota és a budai Duna-part 
épületei
A világörökségi terület épületeinek homlokzat-
felújítási tapasztalatai – Tahi Tóth Nándorné 
építész, mûemléki felügyelô elôadása

CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY
10.00 A vidék ízei – Kevi birkapörkölt

15.00 Pántlika csoport, Galgamácsa 
Galgamenti karikázó, Legénytemetés

16.30 Majorosi Marianna koncertje  
Kíséret: Csík zenekar és más kiváló zenészek
Majorosi Marianna a népzenei élet egyik legis
mertebb énekese, a Csík zenekar tagja, a Magyar 
Állami Népi Együttes gya kori vendége.

18.00 Kristály-völgye Dalárda Nagyalásony
Magyar nóta citera és szintetizátor kísérettel

19.00 Nagyvenyimi Aranydaru Dalkör
Mezôföldi dalcsokor

FALUHÍD, MALOMSZIGET-CSÜCSÖK
10.00-tôl Zenés erdei séta a Brass int he Five 

Rézfúvós Együttessel
A Faluhídtól indulva ezen a délelôttön régi hagyo
mányt elevenítjük föl, amit 2000ben épp a Brass 
kezdett el a Völgyben: ismerjük és szeressük meg a 
ter mé szetet, a zenét és egymást.

MALOMSZIGET
11.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza
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19.00 Veszpremer Klezmer Band 

Az eredeti hangszer összeállításban megszólaló dal
lamok Barta János ismertetôivel kovácsolódnak 
koncertté. A koncert után még egy rövid közös 
táncra is van lehetôség.

MALOMSZIGET – LEADERVÖLGY
14.00 Kocsi Hagyományôrzô Egyesület -  

Aranykocsi Néptánccsoport 
Erdélyi, felvidéki és magyar táncok

MALOMSZIGET
16.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM 
17.00 Ducza Nóra énekmûsora 

Zongorán kísér: Lovas Bettina. Elhangzanak: 
Händel, Mozart, Gounod, Caccini, Kodály, 
Schubert és Szokolay Sándor mûvei 
Ducza Nóra a Zenemûvészeti Fôiskola elvégzése 
után az Új Színház Stúdió jában szerzett színész 2 
minôsítést. 2005tôl a Szegedi Tudományegyetem 
Zenemûvészeti Ka rá nak Magánének tanszakos 
növendéke volt, Dr. Temesi Mária irányításával. 
Idén diplomázott az intézményben.
Lovas Bettina ugyanott Zongoratanszakos hall
gató, zongoratanára: Dr. Kerek Ferenc, a Kar 
dékánja.

MALOMSZIGET-CSÜCSÖK 
17.00 Nótafa: Galkóbalázs 

„A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy legyen 
mit együtt énekelni.”

MALOMPART VENDÉGLÔ 
19.00 Bácskai Júlia Pszichoszínháza 

Szerelmi háremszögek – szappanoperett két 
részben 
Második rész: „Szeretôt tartok” Játsszák: 
Szalontay Tünde, Szabó Gyôzô színészek, 
Bóna János zenész improvizál. A nézô is 
megszólalhat.

MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
21.00 W. A. MOZART: Szöktetés a szerájból
 Kolibri Színház (120')

Az opera keresztmetszetét kínáljuk, miközben 
tanúi lehetünk a kulisszák mögött folyó ás ká ló
dá soknak is… Játékunkat mindazon kicsiknek 
és nagyoknak ajánljuk, akik szeretik Mozartot 
és a bábokat.
rendezte: Szívós Károly Játsszák: Török 
Ágnes, Szívós Károly. Zenészek: Bornai Szil-
veszter, Kecskeméti Gábor

GÁSTYA-ÁROK 
21.00 Két solo - Frenák Pál Társulata 
 MENNONO

A Buto mozgásmûvészetébôl táplálkozó elôadásban 
a táncos a szobrok látszólagos dermedtségébôl kel 
élet re.
Koreográfus-elôadó: Frenák Pál, Jelmez: Sarah 
Diprospero, Zene: Fred Bigot, Fény: Marton 
János

 TRA-CE
A kamaradarab az ember négy, egymástól füg get
len, de átjárható énállapotát ábrázolja.
Tánc: Várnagy Kristóf, Videó: Nemes Viktor, 
Színpadi látvány-jelmez: Frenák Pál, Fény: 
Tommy Trazkus, Hang: Fabrice Planquette

JAZZ SZÍNPAD 
21.00-tôl CRAIC (PL - SLO) 

Marcin Drabik – hegedû, Maciej Maka – gitár, 
Pawel „Jabol”Jablonski – zongora, Michal 
Przybyla – basszusgitár, Juraj Gergely jr. – dob

 NÉMETH FERENC TRIÓ (USA) 
Gilard Hekselman – gitár, Omer Avital 
– nagybôgô, Németh Ferenc – dob
Vendég: Hoffmann Mónika – ének

KÁVÉHÁZ 
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban 

Szász János: Ópium – Egy elmebeteg nô naplója
Házigazda: Gödrös Frigyes 

CSIGAHÁZ
23.00 Völgyhíradó

JÚLIUS 29. (vasárnap)
MALOMSZIGET 
07.45. Közös jóga 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 és 12.00 Meditációs ima a templomban
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje
16.00-17.00 TÜKÖR – s aki elôtte ül, a NÔ

Válogatás magyar nôírók mûveibôl

JÁTÉKVÖLGY – FALUHÁZ
TÁRSAS-JÁTÉKVÖLGY
10.00-13.00 és 15.00-18.00

Társasjátékozhatsz ismerôsökkel és ismeretlenekkel.

KÁVÉHÁZ – BRIDZSKAPOLCS 
10.00-20.00-ig Játék és tanfolyamok 

17.00-18.00 Verseny (azonnali eredménnyel)
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 BALÁZS ELEMÉR GROUP 
Hajdú Klára – ének, Wínand Gábor – ének, 
Lamm Dávid – gitár, Balázs József – zongora, 
Soós Márton – nagybôgô, Balázs Elemér 
– dob, Dés András – ütôhangszerek

KÁVÉHÁZ 
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban 

Herendi Gábor: Lola
Házigazda: Gödrös Frigyes 

CSIGAHÁZ
23.00 Völgyhíradó

JÚLIUS 30. (hétfô)
MALOMSZIGET 
07.45. Közös jóga 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 és 12.00 Meditációs ima a templomban

10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje 

16.00-17.00 TÜKÖR – s aki elôtte ül, a NÔ
Válogatás magyar nôírók mûveibôl

JÁTÉKVÖLGY – FALUHÁZ
TÁRSAS-JÁTÉKVÖLGY
10.00-13.00 és 15.00-18.00

Társasjátékozhatsz ismerôsökkel és ismeretlenekkel.

KÁVÉHÁZ – BRIDZSKAPOLCS 
10.00-20.00-ig Játék és tanfolyamok

részletesen lsd a mindennapi programoknál

EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK
10.00-17.00 Egész napos Crayola-Brio játszóház

Fotogramma készítés Zalka Imrével.
150 éves fotográfiai eljárás (argentotípia) segít sé
gé vel lenyomatok készítése növényekrôl, levelekrôl, 
ma dár tollakról…

12.00 Firkamesék Soós Dórival
Pankáról és Csiribírôl, a tündérgyerekekrôl

13.00 Mesélô Pagony: Miért?, 1001 mese
játék, rajzolás, festés Lila Prap mesekönyvei 
alapján

14.00 Pagony Mûhely: Vendégünk Paulovkin 
Boglárka – mese, játék, dedikálás
A katicabogár elveszett pöttyei és a Róka és Egér új 
otthonra talál c. mesekönyvek szerzôillusztrátora 

15.00 Lúdas Matyi – Kereplô Színház (45')
Az elôadás a bábszínház és a vásári komédiák 
va rázsát egyesíti.
Játsszák: Török Ágnes és Szívós Károly

16.00 Pagony Mûhely – Vendégünk Marék 
Veronika, a Boribon és Kippkopp könyvek 
szerzôje (mese, játék, dedikálás)

17.00 Zenéljünk együtt Burovincz Jankával és 
barátaival! (ének, zene, tánc)

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA
10.00-16.00 Nyilvánítsa területét 

génmanipuláció-mentessé!
Oklevelek kiállítása az MTVSZ standján

14.00 Zöldutak Magyarországon
Bemutatkozik a „Börzsöny környéke” (Öröksé-
geink Útján Zöldút) az Ökotárs szervezésében

16.00 Génmanipuláció
Beszélgetés az MTVSZ szervezésében.

17.00 Daróczi Csaba diaporámái

FALUHÁZ
13.30 Mura – a zabolázatlan folyó

Részletesen lásd a július 28i programnál!

18.30 Mi virít itt? A környék növényvilága
A Balatonfelvidéki Nemzeti Park termé szet vé
del mi ôre soksok diával mutatja be a környezô 
nö vény világot, melynek a fôiskola elvégzése után 
lett a „megszállottja”. Mészáros András (BINPI)

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-12.00 és 16.00-18.00 Gyermekfoglalkozás

Egy ókori birodalom mindennapjai
ókori ékszerek, hajpántok, maszkok, kardok és 
hajómakett készítése agyagból, nemezelés, gyöngy
fûzés, gipszezés

13.00-15.00 Bóbita, bóbita épít
kô-papír-olló, kavicsfestés, „filcvárkészítés”, 
memóriajáték (Örökségvédelmi civil szervezetek)

15.30-18.00 Filmvetítés
A Mûemlékkocsmában megismert, kötetlen, 
vitára indító, jókedvû elôadások és beszélgetések. 
Örökségvédelmi civil szervezetek szervezésében.

 Változás és állandóság a történeti 
kastélyterekben – Fekete J. Csaba, építész

18.00-19.00 Öreg malmok (1961)
r. Lakatos Vince
Film a hazai vízimalmokról, szélmalmokról és 
száraz mal mokról.

 Vízimalmok technikája és ôrlési technológiája
Sebôk Tibor, múzeumvezetô elôadása
Malomipari Múzeum, Budapest
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MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
15.00 Kemény Henrik: Vitéz László (60')

Vitéz László a mindig és minden helyzetben ver
he tet len, leküzdhetetlen, pajkos és furfangos, eszes 
és vidám magyar népi bábhôs figurája.

GÁSTYA-ÁROK
16.00 Törteli Tanyaszínház: Bendegúz játék

rideg Sándor nyomán
A Törteli Gazdák Vendégváró Egyesülete 
2004ben alakította meg a Tanyaszínházat és 
akkor állították színpadra, azaz szekérre a falu 
szülöttének, Rideg Sándornak halhatatlan re gény
alak jait, Bendegúzt, a büdös banyát, a patást, 
a csámpás Rozit, a baktert és a félúton kimúlt 
Sa nyi ló történetét.

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 Brass int he Five Együttes koncertje 

Mûsoron: Händel, Farkas, Bach, Holborn, Rota, 
Mozart, Bizet és Gershwin mûvei

MALOMSZIGET -CSÜCSÖK 

17.00 Nótafa: Galkóbalázs
„A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy legyen 
mit együtt énekelni.”

KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Pap János: Hang- és Humoroskola 

Hangcirkusz (szórakoztató, zenés elôadás a 
hangok adta örömökrôl) 
Közremûködik a Brass in the Five együttes
Újraírtuk a történetünket: ismét együtt „brasse
lünk”. A hagyományokhoz híven a Brass in the 
Five együttes tagjai lehetetlen tárgyakon muzsi kál
nak, demonstrálnak, belefúkálnak a fü lünk be. És 
hogy jobb kedvünk kerekedjen, ze nél ni is fognak. 
Az akusztikus pedig magyaráz, hogy ez a kerek 
mûremek élet a hangjaiktól mily cso dás, rotyogás.

KÁVÉHÁZ
19.00 Petôcz András: A születésnap 

Felolvas: Vallai Péter
„A Nagy Fényképalbumban minden benne van, 
mondogatta mindig az apám, és nemcsak min
den, de az egész életünk, mert a Nagy Fény kép
al bum ból minden kiderül, az is, hogy kikkel és 
mi kor voltunk együtt, és mit is csináltunk ak kor, 
amikor együtt voltunk velük, és hogy va ló já ban 
szerettüke ôket valamikor, avagy nem”, meséli 
Tóni, a narrátor, aki meglehetôsen kü lön le ges 
tulajdonsággal bír: nem öregszik.

MALOMSZIGET – KOLIBRI SZÍNPAD
21.00 Stefo Nantsou: Csatárok (60')

Kolibri Színház 
A Csatárok egy falusi focicsapat sztárjainak törté
nete, azzal együtt, ami a focival együtt jár: pia, 
bunyó, cselek és durva be le me nések. A száguldó 
történet a vé gére szörnyû fordulatot vesz...
rendezte: Stefo Nantsou Játsszák: Megyes 
Melinda, ruszina Szabolcs, Szanitter Dávid

SZÁRÍTÓ 
21.00 Én egy szemüveges kisfiú vagyok

Kék Mûvészügynökség és a Mûvészetek Völgye 
közös produkciója, ôsbemutató
NEM GYEREKELÔADÁS!!!
Elôadják: Bánki Gergely, Bodor Johanna, 
Botos Éva, Fodor Annamária, Gáspár Anna, 
Sipos Vera, Szamosi Zsófi, Vass György
Látvány: Cziegler Balázs, Pelsôczy réka; 
Jelmez: Nagy Fruzsina; Mozgás: Bodor 
Johanna; Zenei munkatárs: Erôs Csaba, 
Dramaturg: Galambos Gábor
rendezô: Pelsôczy réka
Tizenegy ember ül velünk szemben. Férfiak, nôk 
vegyesen. Lábuk homokba ásva, fejüket az ég felé 
for dítják. Napoznak. Képzeletbeli csoportterápia 
kezdôdik, idô uta zás… felidézôdnek a gyerekkori 
álmok, já té kok, mondókák, és ezzel szemben a 
felnôtt élet prob lé mái – a munka, a társkeresés, 
az ér vé nye sü lés terén – kórusban, monológban, 
zenében, tánc ban.
Az elôadásban felhasznált szövegek eredetiek. 
Gyerekek írták. Azokon nem változtattunk.

MALOMPART VENDÉGLÔ 
21.00 „Dolina angyalai”

Titkok, érdekességek egy filmrendezô elmúlt 
22 évébôl, a „Halálutak és angyalok”tól, a 
„Doliná”ig. Kötetlen zenés beszélgetés Kamondi 
Zoltán filmrendezôvel, Eszenyi Enikôvel és Mol
nár Piroskával. A beszélgetést vezeti: Szabó G. 
László újságíró. Közben filmrészleteket látunk és 
da lo kat hallunk Kamondi filmjeibôl Melis László 
zene szer zô elôadásában. A Dolina werk filmjébôl 
is ve tí tünk részleteket, a forgatási élményekrôl 
Eszenyi Enikô kérdezi Molnár Piroskát. 

23.00-tôl JAZZ SZÍNPAD 
 KALENGO ETHNIC GROOVE 

Kedl László – szaxofon, György Ákos 
– zongora, fuvola, Kovács Simi János 
– basszusgitár, Coleman Mady – dobok, 
ütôhangszerek, Kátai István – ütôhangszerek
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EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK
10.00-17.00 Egész napos Crayola-Brio játszóház

10.30 Ki vár a várban? Építs várat minitéglával!

12.00 Pagony Mûhely – vendégünk Gévai Csilla 
illusztrátor, a Hisztimesék és a Tejúton tilos 
biciklizni! címû Berg Judit mesekönyvek 
illusztrátora (játék, rajzolás, dedikálás)

14.00 Firkamesék Soós Dórival
Stradóról, a kis hegedûrôl és Variusról, az öreg 
hegedûmûvészrôl

16.00 Zenéljünk együtt Burovincz Jankával és 
barátaival! (ének, zene, tánc)

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA

10.00-16.00 Klíma totó, Karbon-kalkulátor
(élelmiszer-kilométerek), fejlesztéspolitika
az MTVSZ standján

14.00 Zöldutak Magyarországon
Bemutatkozik a „Tanya-kör Zöldút” 
(Kiskunmajsa és környéke) az Ökotárs 
szervezésében

16.00 Mennyit utaznak az élelmiszereink?
Beszélgetés az MTVSZ szervezésében

17.00 The Corporation
Filmvetítés az MTVSZ szervezésében

FALUHÁZ
13.30 Mi folyik itt?

Hûvös bakonyi patakok mentén, ahol a fürge 
csel le, a kövi csík és a domolykó az úr... Napjaink 
élettel teli veszélyeztetett és sérülékeny élô he lyeit 
rejtik a Bakony zegzugos völgyei. Az elôadás 
során elmerülünk a bakonyi patakok ha lai nak 
világában... Dr. Nagy Lajos (BINPI)

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-12.00 és 16.00-18.00 Gyermekfoglalkozás

Házak csillogó fényei – színes papírból, gyöngybôl 
és üvegbôl mozaikdíszeket készítünk

13.00-15.00 Bóbita, bóbita épít
kô-papír-olló, kavicsfestés, „filcvárkészítés”, 
memóriajáték (Örökségvédelmi civil szervezetek)

15.30-18.00 Filmvetítés
A Mûemlékkocsmában megismert, kötetlen, 
vitára indító, jókedvû elôadások és beszélgetések. 
Örökségvédelmi civil szervezetek szervezésében

 Biodinamikus kertészet
Szerencsy Nóra elôadása

18.00-19.00 Ráday Mihály elôadása
Miért kell engedni, hogy a házak olyan állapotba 
jussanak, hogy azt mondhassuk, most már nem 
gazdaságos felújítani ôket!?

CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY
16.00 Vesztergom Miklós tárogatómûvész  

17.00 Völgyszösszenetek
Irány az UNIJÓ(sic!) – Simon Csilla, Simon 
Georgina; Vígan él a favágó… – Taliándörögdi 
Nyugdíjas Klub

18.00 Berkó Zenekar 

GÁSTYA-ÁROK
16.00 Nesze! Nesze! Nesze! orfeumi elôadás

A Tatabányai Jászai Mari Színház elôadása
A színészek improvizációiból és Vitéz László 
darabokból írta Háy János, Kárpáti Péter, 
Nényei Bori, Peer Krisztián, Simon Balázs
Szereplôk: Bartha Antal, Kálmánchelyi 
Zoltán, Chován Gábor, Honti György, Szabó 
Zola, Viola Gábor
Zene: Keresztes Zoltán, Dalszöveg: Paizs 
Miklós, Díszlet: Néder Norbert, Jelmez és 
báb: Kárpáti Enikô és Néder Norbert, 
rendezô: Simon Balázs
Különös, bizarr kabaré, amelyben a csattanós 
jelenetek színes kavalkádja egyetlen téma körül 
fo rog, és ez maga a csattanás: a pofon. Az elôadás 
egyet len bábszereplôje és védôszentje Vitéz László, 
a városi bábjátékok rettenthetetlen hôse, aki fogja 
a „nagy mamucikája báli legyezôjét” és jókedvûen 
dú dol gatva laposra veri a rendôrt, az ördögöt és 
bár kit, aki az útjába kerül.

MALOMSZIGET-CSÜCSÖK 
17.00 Nótafa: Galkóbalázs 

„A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy legyen 
mit együtt énekelni.”

MALOMPART VENDÉGLÔ 
KOLIBRI SZÍNPAD
18.00 Nyesô Mari koncert

KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Pap János: Hang- és Humoroskola

Dávid király hárfája – hangok és hangszerek a 
zeneterápiában
Ha a hangok gyógyítanának, a zenészek lennének 
a legegészségesebb emberek. A hangok „csupán” ezer
fé le formában a világot vezetik belénk, kapukat 
tár nak ki, válaszokra kényszerítenek bennünket, 
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CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY 
10.00 A vidék ízei

Marhapörkölt Völgy-Köz-Pont módra

15.00 Vesztergám Miklós tárogatómûvész 
Cimbalommal kíséri Szabó Dániel,  
a Népmûvészt Ifjú Mestere

16.30 Brass int he Five 
Jazz koncert a „javából”

18.00 Los Andinos (népzene az Andokból) 

GÁSTYA-ÁROK
16.00 Armonici Fuvolakvartett koncertje 

Játszanak: Horváth Kinga, Juhász Anita, 
Lehôcz Alexandra, Líbor Dóra
Mûsoron: Bach, Pachelbel, Ravel, Dvořak, Bizet, 
Bozza, Mozart, Sári László mûvei

17.00 Four Bones Harsonakvartett koncertje 
A harsona szélsôséges hangzásokra képes, lehet lágy 
vagy hangosan dübörgô réz, humoros vagy komoly 
hangszer, lehetôségei megszámlálhatatlanok.
Játszanak: Gyetvai Péter, Magyar Péter, 
Villányi László, Halász Ágoston

MALOMSZIGET-CSÜCSÖK 

17.00 Nótafa: Galkóbalázs 
„A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy legyen 
mit együtt énekelni.”

MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
17.30 A bôgôs fia meg az ördögök (50')

Vaskakas Bábszínház 
Cigány népmese nyomán zenés bábjáték a bôgôs 
fiáról, s a pokolba bújtatott királykisasszonyról.
rendezte: Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor 
Játsszák: Buzás Mihály, Kocsis rozi, rab Viki

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Tolvaly Ferenc: BOSZPORUSZ FELETT 

A HÍD c. filmjének ôsbemutatója (90')
Hit, idô, jelenlét és örökkévalóság, az idôtlen, 
a most megélése.
A lélekutazás lenyomatai: El Camino – az út és 
a Tibetben a lélek c. dokumentumfilmek után 
Tolvaly Ferenc az idô nyomában jár. 
rendezô-forgatókönyvíró: Tolvaly Ferenc
Operatôr: Balog Gábor, Zeneszerzô: Márta 
István, Narrátor: László Zsolt

FALUHÁZ 
20.00 Szakonyi Károly: Szeretôk

vallomás a szerelemrôl  – elôadja: Incze Ildikó

Egy asszonyi sorsot követhetünk végig, melyet 
Gyurkovics Tibor szerelmes ver sei nek és egyik 
novellája motívumainak fel hasz ná lásával írt 
Szakonyi Károly.

SZÁRÍTÓ 
21.00 Én egy szemüveges kisfiú vagyok

Kék Mûvészügynökség és a Mûvészetek Völgye 
közös produkciója, ôsbemutató 
NEM GYEREKELÔADÁS!!!
A színlapot lásd 29én!

MALOMPART VENDÉGLÔ 
21.00-tôl JAZZ SZÍNPAD 
 BUMP 

Nagy László – gitár, Plútó Horváth József 
– basszusgitár, Jelinek Emil – dob

 ORSZÁCZKY JACKIE GROUP (Ausztrália)
Tina Harrod – ének, Jackie Orszaczky – gitár, 
Aron Ottignon – zongora, David Symes 
– basszusgitár, Hamish Stuart – dob

KÁVÉHÁZ 
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban 

Szaladják István: Madárszabadító, felhô szél
Házigazda: Gödrös Frigyes 

CSIGAHÁZ
23.00 Völgyhíradó

JÚLIUS 31. (kedd)
MALOMSZIGET 
07.45. Közös jóga 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 és 12.00 Meditációs ima a templomban

10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

JÁTÉKVÖLGY – FALUHÁZ
TÁRSAS-JÁTÉKVÖLGY
10.00-13.00 és 15.00-18.00

Társasjátékozhatsz ismerôsökkel és ismeretlenekkel.

KÁVÉHÁZ – BRIDZSKAPOLCS 
10.00-20.00-ig Játék és tanfolyamok

részletesen lsd a mindennapi programoknál

MALOMSZIGET – KOLIBRI SZÍNPAD
10.00 Békés Pál: Spárga-tengeralattjáró (60')

Kolibri Színház 
Mit keresnek a verebek a víz alatt spárgatenger
alattjárón? VII. Moszat királyt, a zöldalgák urát, 
hogy elfogják ôt, és megszabadítsák a vízi világot 
a moszatrémuralomtól… 
rendezte: Szívós Károly  
Játsszák: Török Ágnes, Szívós Károly, Nyesô Mari
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FALUHÁZ
13.30 Vizipók csodapók

rovarsztorik a rajzfilmsorozat részleteivel
Régi kedvenceinket hívja segítségül az elôadó, 
hogy elmesélhessen néhány érdekességet a körü
löttünk élô kicsiny élôlényekrôl. Tóth Szabolcs 
(BINPI)

18.30 Természetfotózásról
A természetfotózás ta pasz talatairól szóló elôadás 
után egy kis terepi fényképezésre invitálom az érdek
lôdôket. Saját gép jól jöhet. Vers József (BINPI))

19.40 Túraajánlat: Természetfotós séta
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-12.00 és 16.00-18.00 Gyermekfoglalkozás

Homlokzatok tükrei – szecessziós stílusú ab la kok 
kivágása papírból és díszítése festéssel és gyön
gyökkel. 

13.00-15.00 Bóbita, bóbita épít
kô-papír-olló, kavicsfestés, „filcvárkészítés”, 
memóriajáték (Örökségvédelmi civil szervezetek)

15.30-18.00 Filmvetítés
A Mûemlék-kocsmában megismert, 
kötetlen, vitára indító, jókedvû elôadások és 
beszélgetések. (Örökségvédelmi civil szervezetek) 

 Ma még – Ma már

18.00-19.00 Bús düledékeiden
rend.: Vándor Attila, szakértô: Kovács Sándor
Kárpátalja legendás várai, várkastélyai Munkács, 
Ungvár és Huszt. 

 „Ablakoló” – Sebestyén József építész elôadása

CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY
10.00 A vidék ízei – Tóbel módra

Póréhagymás, tejszínes gombaleves cipóban 

15.00 „Kôbe véssük”!
VölgyLeader – Egy új akciócsoport 
alakulásának ünnepélyes pillanatai

16.00 Joós Tamás és Bandája 
Népzene, utcazene
Joós Tamás (ének, koboz, tekerôlant, gitár, 
buzuki), Nagy Krisztina népdalénekes (ének, 
furulyák, dobok), Fehér Zoltán hangszerkészítô 
(furulyák, kaval,tilinkó, dobok)

18.00 Jeszenyin est
Joós Tamás (ének, gitár), Pertzel Géza 
(harmonika), Prikazovics Ferenc (vers), Török 
Vera (vers)

20.00 30Y csendesülôs koncertje 

MALOMSZIGET – KOLIBRI SZÍNPAD 
16.00 Szívós Károly: Kalandozások a Százholdas 

Pagonyban (róbert Gida és barátai) 
Griff Bábszínház (60')
Régesrégen, valamikor az ôsidôkben, de legalábbis 
múlt péntek elôtt, Micimackó az erdôben élt, saját 
kunyhójában...Ebben a mesebeli erdôben mindig 
tör té nik valami...
rendezte: Szívós Károly  
Játsszák: Szívós réka, Frick Nóra, Szolnok 
Ágnes, Domján Nikoletta, Báthory Gábor, 
Pardi Károly

MALOMSZIGET-CSÜCSÖK 
17.00 Nótafa: Galkóbalázs 

„A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy legyen 
mit együtt énekelni.”

KATOLIKUS TEMPLOM 
17.00 Barokk Koncert

Zádori Mária – ének, Soltész István – hegedû, 
Dobozy Borbála – csembaló
Mûsoron: G. F. Händel, G. Ph.Telemann és J. S. 
Bach mûvei.
A hazai régizenei irányzat három kiváló képvi se
lôje a mai koncerten a német nagybarokk meg ha
tá rozó mestereinek mûveibôl játszik.

MALOMPART VENDÉGLÔ
KOLIBRI SZÍNPAD
18.00 Palya Bea: Álom, álom, kitalálom... 

Közremûködik: Bolya Mátyás kobzán és 
citerán, és Szokolay Dongó Balázs fúvós 
hangszereken

KATOLIKUS TEMPLOM
19.30 Gáyan Uttejak Orchestra koncert 

klasszikus indiai raga struktúrák
Hortobágyi László – tabla, Mótyán Tibor 
– tabla-tarang, Kosztyú Zsolt - basszus.

MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
21.00 Ragnhild Nilstun: Az apuka

Kolibri Színház (60')
Egy egészen hétköznapi apukával valami történt 
december elsô hetében. Ezen a héten ugyanis 
vá laszolnia kellett egy kérdésre: tulajdonképpen 
mire valók az apukák?
rendezte: Novák János
Játsszák: Szanitter Dávid, Tóth József, Tisza Bea
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ze névé szervezôdve, természetelveket követve az 
érzel meinkre hatnak, az elménket rendezik át.
Krum Enikô fuvolája és Lippai Tamás gitárja 
an dalít, bátorít és segít ablakot nyitni az élet 
ki mond hatatlan rejtelmeire.

20.00 Mandel Quartet koncertje 
A Mandel Quartet idei koncertjének apropóját az 
adja, hogy az együttes legfiatalabb tagja egyben 
ala pítója és névadója, Mandel Róbert is be töl töt te 
ebben az évben 50. életévét.
Mandel róbert – tekerôlant, Márta István 
– csembaló, ütôhangszerek, Kállay Gábor 
– ének, blokflöte, rebek, Jakobi László – cselló

MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
21.00 Irena Kraus: Mama kerestetik (60')

Kolibri Színház 
Egy anyát soha nem lehet pótolni… vagy mégis?
Meglepôen humoros és filozofikus gondolatokban 
gazdag játék a halál körül.
rendezte: Benedek Judit Játsszák: Erdei Juli, 
ruszina Szabolcs, Megyes Melinda, Tóth József

SZÁRÍTÓ 
21.00 Én egy szemüveges kisfiú vagyok

Kék Mûvészügynökség és a Mûvészetek Völgye 
közös produkciója, ôsbemutató 
NEM GYEREKELÔADÁS!!!
A színlapot lásd 29én

MALOMPART VENDÉGLÔ 
21.00-tôl JAZZ SZÍNPAD 
 SPECIAL PROVIDENCE 

Markó Ádám – dob, Kertész Márton 
– gitár, Cséry Zoltán – zongora, billentyûs 
hangszerek, Bata István – basszusgitár

 FUSIO 
Elek István – szaxofon, Kormos János – gitár, 
romhányi Áron – billentyûs hangszerek, 
Barabás Tamás – basszusgitár, Szendôfi Péter 
– dob

KÁVÉHÁZ 
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban 

Sándor Pál: Noé bárkája
Házigazda: Gödrös Frigyes 

CSIGAHÁZ
23.00 Völgyhíradó

AUGUSZTUS 1. (szerda)
MALOMSZIGET 
07.45. Közös jóga 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 12.00 Meditációs ima a templomban
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje 

JÁTÉKVÖLGY – FALUHÁZ
TÁRSAS-JÁTÉKVÖLGY
10.00-13.00 és 15.00-18.00

Társasjátékozhatsz ismerôsökkel és ismeretlenekkel.

KÁVÉHÁZ – BRIDZSKAPOLCS 
10.00-20.00-ig Játék és tanfolyamok

részletesen lsd a mindennapi programoknál

EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK
10.00-17.00 Gyöngyfûzés

11.00 Az ördög három aranyhajszála
Art'atlanok (70')
Vándorlós, drámajátékos mese. Egy szegény, gyer
mek re vágyó házaspár jóslatot kap egy vajákos 
asszonytól, hogy születendô gyermekük a király 
lá nyát veszi majd feleségül...
rendezô: Gaál Ildikó Játsszák: Huzella Péter, 
Juhász Ilony, Lukács András.

12.00 Készítsünk együtt Gurgula manót!

13.00 Lovagi torna, lovagos fotózás a Naphegy 
Kiadóval

16.00 Bárcsak lennék vagány bárány! 
Jelmezkészítés, arcfestés

17.00 Játék a Csiki-csuki könyvekkel
rejtvények, kirakós játékok

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA
10.00-16.00 Klíma totó, Karbon-kalkulátor

élelmiszer-kilométerek, fejlesztéspolitika 
az MTVSZ standján

14.00 Zöldutak Magyarországon
Bemutatkozik a „Három Táj Zöldút”
(Sopron és környéke) az Ökotárs szervezésében

16.00 A környezetileg káros beruházások elleni 
fellépés lehetôségei
Beszélgetés az MTVSZ szervezésében.

17.00 A forrás (díjnyertes cseh dokumentumfilm)
Az olajiparról egy olajvezeték építésén keresztül
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16.00 Túraajánlat: A Királykônél geográfus 
szemmel
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-12.00 és 16.00-18.00 Gyermekfoglalkozás

A magyar népi díszí tô mû vé szet elemit felhasz
nálva készítünk hûtômágnes díszt papírból és 
gyurmából.

13.00-15.00 Bóbita, bóbita épít
kô-papír-olló, kavicsfestés, „filcvárkészítés”, 
memóriajáték (Örökségvédelmi civil szervezetek)

15.30-18.00 Filmvetítés 
A Mûemlék-kocsmában megismert, kötetlen, 
vitára indító, jókedvû elôadások és beszélgetések
Örökségvédelmi civil szervezetek szervezésében
Kerekasztal-beszélgetés a civil szervezetek 
szerepérôl a mûemlékvédelemben

18.00-19.00 Világörökség madártávlatból
filmvetítés

 A világörökség 35 éve
Soós Gábor, a Világörökség Magyar Nemzeti 
Bizottságának munkatársa (elôadás)

CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY
16.00 Rozmaring Néptáncsoport 

Szatmári táncok

16.30 Baki Pántlika Néptánc Csoport 
Dél-alföldi, Somogyi táncok

19.00 Hétrét zenekar 
A Hétrét, amely eredetileg tradicionális ír ze nét 
játszott, a késôbbiekben erdélyi, balkáni, mol
dáviai, sôt a finn dallamvilágból vett zenei ele
mekkel is színesebbé tette repertoárját.

21.00 Kövi Szabolcs fuvola koncertje 
A Szertartás c. szólóalbum vetítéssel kísért bemu
tatója. Operatôr: Tóth Zsolt Marcell

MALOMSZIGET – LEADERVÖLGY
16.00 Harlequin Showtánc Csoport (Tarcal) 

Mûsorunkat ajánljuk mindenkinek, aki szereti 
a per gô ritmusokat, látványos koreográfiákat és 
jel me zeket. Koreográfustanára Arany István, a 
csoport vezetôje Tóth Tamás

MALOMSZIGET-CSÜCSÖK 
17.00 Nótafa: Galkóbalázs 

„A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy legyen 
mit együtt énekelni.”

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Pap János: Hang- és Humoroskola

Humortörténet I. (hangképes, filmes elôadás a 
humor formáiról, változásairól, egyetemességérôl 
és determináltságáról)
I. A kezdetek, az ókor és a koraközépkor humora
Gonosz szellemeket félrevezetô lükesámánok; 
torz, gunyoros színházi maszkok, szobrok, ké pek, 
vígjátéki figurák, malackodás és irónia; tár sa dal
mi lag elkötelezett görög ókomédia és em ber köz
pon tú újkomédia, latin trágárság és ki mû velt 
mimusjáték; vallásos tárgyú profanitás; ön sza bá
lyozó népi vígasságok; igricek, királyokos ud vari 
bolondok… 

FALUHÁZ
20.00 EGYENHAMÚ

Michael Ende ötlete nyomán színpadra 
álmodta a Csoport, r.: Almássy Bettina
A Cilinder Alapfokú Mûvészeti Iskola Ifjúsági 
tagozatának elôadása 14 éven felülieknek!
Az elôadás az Országos Diákszínjátszó Találkozó 
döntôjében Bronz minôsítést nyert.

GÁSTYA ÁROK 
21.00 Mozart – Schikaneder: Varázsfuvola 

A Merlin és a Színház és Filmmûvészeti Egyetem 
IV. éves zenésszínész szakos osztályának közös 
produkciója
Az elôadás alkotói: Novák Eszter, Ascher 
Tamás, Harangi Mária, Izsák Lili, Ôry 
Katalin, Novák Péter, Kárpáti Péter, Bíró 
Dénes és a Színház- és Filmmûvészeti 
Egyetem IV. éves zenés-színész hallgatói

Játsszák: Bánfalvi Eszter, Friedenthál Zoltán, 
Herczeg Tamás, Kiss Diána Magdolna, 
Mátyássy Bence, Polgár Csaba, radnay Csilla, 
roszik Hella, Szabó Tamás, Szilágyi Kata, 
Takács Nóra Diána, Tarjányi Tamás, Vári-
Kovács Péter; Zenészek: Selmeczi Borbála, 
Seres Tamás, Marschall Tamás, Pagonyi 
András, Szabó Hunor, Szabó Mónika

Zenei vezetô: Selmeczi György, Korrepetítor: 
Selmeczi Borbála, Szabó Mónika, Köszönet 
Bátori Évának
Az elôadás a mûkedvelô egy letek legnemesebb 
hagyományaihoz nyúl, a mûvet naiv rácsodálko
zással szemléli.
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GÁSTYA-ÁROK
21.00 Szent Iván éjjelén

Táncszínház William Shakespeare mûve alapján 
A Merlin és a Színház és Filmmûvészeti Egyetem 
IV. éves zenésszínész szakos osztályának közös 
produkciója
Az elôadás a cím sugallta táncszín há zat nem a 
hagyományos módon értelmezi. A mi táncszínhá
zunkban a közönség táncol. Az érzelmek, a vágyak, 
a gondolatok, és a konf lik tusok a '70'80as évek 
slágerein keresztül jut nak el hozzánk.
Játsszák: Bánfalvi Eszter, Kiss Diána 
Magdolna, radnay Csilla, roszik Hella, 
Takács Nóra Diána, Szilágyi Kata, Friedenthál 
Zoltán, Herczeg Tamás, Polgár Csaba

Díszlet: Simon Balázs, Jelmez: Butor Dóra, 
Koreográfia: Vági Bence, Korrepetítor: Szabó 
Móni, rendezô: Magács László

FALUHÁZ 
22.00 „A likból lett lány”

Csak 18 éven felülieknek!
Meglehetôsen erotikus példázatok, mesék 
Hargitai Ildikó elôadásában 

MALOMPART VENDÉGLÔ 
21.00-tôl JAZZ SZÍNPAD 
 ÜSSDOB 

Zsoldos Béla – ütôhangszerek, Tommy Vig 
– ütôhangszerek, Mia Vig – ének, Berkes 
Balázs – bôgô, Kôszegi Imre – dob

 EASTWING 
Kéry Gábor – gitár, Frankie Látó – hegedû, 
Lattmann Béla – basszusgitár, Vendég: 
Shankar Lal – tabla, ének (India)

KÁVÉHÁZ 
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban 

Szemzô Tibor:  
Az élet vendége – Csoma Legendárium
Házigazda: Gödrös Frigyes 

CSIGAHÁZ
23.00 Völgyhíradó

AUGUSZTUS 2. (csütörtök)
MALOMSZIGET
07.45. Közös jóga 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 és 12.00 Meditációs ima a templomban

10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje 

JÁTÉKVÖLGY – FALUHÁZ
TÁRSAS-JÁTÉKVÖLGY
10.00-13.00 és 15.00-18.00

Társasjátékozhatsz ismerôsökkel és ismeretlenekkel.

KÁVÉHÁZ – BRIDZSKAPOLCS 
10.00-20.00-ig Játék és tanfolyamok

részletesen lsd a mindennapi programoknál

EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK
10.00-17.00 Gyöngyfûzés

10.30 Barátom, Gombocska és a mágikus 
levelek – meseolvasás

11.00 Gyere velünk Plüss Planétára!
Bábkészítés plüssbôl, zseníliából

13.00 Fotózás Gombocskával
15.00 A Nap, a Hold és a Csillag elrablása

Kolibri Színház
Közös játékra hívjuk mindazokat, akik szeretik 
a vásárinépi játékokat, és akár szereplôként is 
szíve sen alakítják történetünket.
Alexics rita, Kováts Orsolya, Krausz Gábor

16.00-18.00 Meselabirintus

MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
10.30 Hétszínû búzaszem

Árgyélus Bábszínház, Szlovákia (50')
Népmese arról, hogy a szegénységbôl és a kiút ta lan
ságból igenis vezet ki út, hogy igenis van a világ nak 
teteje, ahonnan belátni az ég mélységéig és van 
tüzes alja is, amit az igazak meg tudnak jár ni.
Elôadja: Écsi Gyöngyi, hangszeren 
közremûködik: Kováts Marcell

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA
10.00-16.00 Klíma totó, Karbon-kalkulátor 

(élelmiszer-kilométerek), fejlesztéspolitika 
az MTVSZ standján

14.00 Zöldutak Magyarországon
Bemutatkozik a „Föld Szíve Pilisi Zöldút” 
(Pilis térsége) az Ökotárs szervezésében.

16.00 Európai Uniós pályázati lehetôségek 
– dióhéjban – Beszélgetés (MTVSZ)

17.00 Falurombolás?
Filmvetítés az MTVSZ szervezésében.

FALUHÁZ
13.30 Bakony – Balaton Geopark

Az alakulóban lévô, sok szereplôt bevonó, újszerû 
kezdeményezés nem csak a terület gazdag föld tani 
örökségét hivatott bemutatni, hanem más ter mé
szeti és kulturális értékeket is. Soksok fotóval, 
nem zet közi példákkal illusztrált elôadás. Korbély 
Barnabás (BINPI)
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FALUHÁZ
13.15 Közös kincsünk, a Káli-medence

Részletesen lásd a július 28i programnál!

16.00 Túraajánlat: Kirándulás a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkban
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-12.00 és 16.00-18.00 Gyermekfoglalkozás

Középkorunk mesevilága – rózsaablak készítés, 
könyvkötészet középkori minták alapján papírból.

13.00-15.00 Bóbita, bóbita épít
kô-papír-olló, kavicsfestés, „filcvárkészítés”, 
memóriajáték (Örökségvédelmi civil szervezetek)

15.30-18.00 Filmvetítés 
A Mûemlék-kocsmában megismert, kötetlen, 
vitára indító, jókedvû elôadások és beszélgetések
(Örökségvédelmi civil szervezetek)

 Építészet a belga képregényekben
Okrutay Miklós építész elôadása

18.00-19.00 A kibontott ablakok
rend.: Kollányi Ágoston
Szakértô: Dercsényi Balázs – Kriszt Gyula
A gondos kutatással feltárt romokból élményt keltô 
szépségükben a magyar középkor mármár feledésbe 
merült értékei bontakoznak ki. (angol nyelvû)

 Középkori falusi templomok Veszprém 
megyében
Koppány András - rácz Miklós régészek 
elôadása (Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat, volt ÁMrK)

MALOMSZIGET
11.00, 12.00, 13.00  

A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
utcaszínháza

15.30. Az ördöglátó – kortárs magyar költôk versei
Az Új Színház Stúdiósainak elôadása
Arany Brigitta, Bohocki Sára, Csapó Attila, 
Drága Diána, rétfalvi Tamás, Ozvald Enikô, 
Mórocz Adrienn, Nagy Dániel, Kecskeméti 
Attila, Simits Zsuzsa , Márkus Melinda, 
Moldván Levente, Andrusko Marcella, Juhász 
István, Janik Orsolya, Papp Éva, Ficza István, 
Sándor István, Tôkés Nikoletta 
Zene: Márta István, rendezô: Gosztonyi János

CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY
16.30 Cserta Felnôtt Néptánccsoport (Becsvölgye)

Kalocsai csárdás és ugrós 

17.00 Mikó György hangszerbemutatója, dél-
amerikai muzsikák 
Igazi zenei életmûvész, aki képes egy kavicsból is 
zenei hangot elôvarázsolni. 

18.00 Vadkörtefa kórus (Pókaszepetk) 
Zalai népdalfeldolgozások

19.00 Gömbszörp zenekar (magyar népzene)  
lemezbemutató

KÁVÉHÁZ
17.00 A Magyar Író Akadémia próbaórája Kornis 

Mihállyal
Most kiderül, hogy a pályakezdô író nak miért nem 
érdemes innia, nôsülnie vagy férjhez mennie; milyen 
írói módszerek van nak (zárt szoba, napi négy óra 
írás stb). A MÍA ugyanakkor pályázatot is hirdet 
irodalmi szö ve gek létrehozására, melynek díja egy 
ingyenes hely a szeptember végén induló szépírói 
mesterkurzuson. A pályázat részleteirôl bôvebben 
az elôadás helyszínén, és www.iroakademia.hu.

MALOMSZIGET-CSÜCSÖK 
17.00 Nótafa: Galkóbalázs 

„A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy legyen 
mit együtt énekelni.”

KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Pap János: Hang- és Humoroskola 

Humortörténet II.
A reneszánsz humora
A reneszánsz és a humanizmus nem hozhatott 
mást, mint a nevetés diadalát. És ebben a nagy 
kacagásban valóban újjászületett a világ. Erasmus, 
Boccaccio, Chaucer, Rabelais, Shakespeare, 
Cervantes leporolták az ôsöreg igazságokat, hogy 
a nevetés nem az ördögtôl származik és az ember 
el sô sorban Homo ridens, azaz nevetô lény. 
(Egy elôadás film és színházi jelenetek be ját szá
saival, képekkel és kacagni való gondolatokkal.)

20.00 A Zene Mindenkié Egyesület PARAFÓNIA 
Zenekarának koncertje 
A Zene Mindenkié Egyesület értelmileg sérült 
fia ta lok kal ismertesti meg a közös muzsikálás örö
mét. Az egyesület Parafónia zenekara egyre többet 
lépnek fel nemcsak fogyatékos, hanem „egész séges” 
közönség elôtt is. Meggyôzôdésünk, hogy a zene 
hatalmával és segítségével könnyeb ben lebontható 
az ép és a sérült tár sa da lom közötti fal. Az 
Egyesület mindenféle állami tá mogatás nélkül, 
pusztán a lelkes szülôk és fiatal gyógy pedagógusok 
segítségével mûködik.
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MALOMPART VENDÉGLÔ 
21.00-tôl JAZZ SZÍNPAD 
 EICHINGER QUARTET 

Eichenger Tibor – gitár, Tóth Sándor 
– szaxofon, Nagy Péter – bôgô, Gavallér 
Csaba – dob

 TONY LAKATOS BRASIL PROJECT 
Tony Lakatos – szaxofon, Juliana Da Sylva 
– ének, Zélia Fonseca – gitár, Angela Frontera 
– ütô, Paulo Cardoso – akusztikus bôgô

KÁVÉHÁZ 

21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban 
Kocsis Ágnes: Friss levegô 
Házigazda: Gödrös Frigyes 

CSIGAHÁZ
23.00 Völgyhíradó

AUGUSZTUS 3. (péntek)
MALOMSZIGET
07.45. Közös jóga 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 és 12.00 Meditációs ima a templomban

10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje, „Apáca só” 

JÁTÉKVÖLGY – FALUHÁZ
TÁRSAS-JÁTÉKVÖLGY
10.00-13.00 és 15.00-18.00

Társasjátékozhatsz ismerôsökkel és ismeretlenekkel.

KÁVÉHÁZ – BRIDZSKAPOLCS
10.00-20.00-ig Játék és tanfolyamok 
17.00-18.00 verseny (azonnali eredménnyel)

EVANGÉLIKUS TEMPLOM – 
ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-tól FALUTEKERGÔK – mûemléki séták 

Kapolcsi kultúr-kerengô
Kapolcs uradalmi központ volt. Patkolókovácsok, 
sörfôzôk, molnárok és gazdatisztek szorgos mun
ká ját dicsérik a kiválasztott épületek, melyek a 
nyüzs gô uradalmi élet hétköznapjaiba nyújtanak 
be te kintést.
Útvonal: Evangélikus templom – Kuthy-
kastély – római katolikus templom – Poór-
ház –Faluház – Galántai-ház – Sörház – 
Falumalom – Kovácsmûhely – Walter-malom 
Sétavezetô: Veöreös András építész
Szervezô: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A mûemléki séták további programjait: 
„Közelebb az éghez”, „Értékleltár játék”, 
„Falutekergôk egyedül – örökségtotó játék” 
ismertetését részletesen lásd a 9. oldalon 
(Kapolcs, Örökségvölgy programok)

EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK
10.00-17.00 Gyöngyfûzés

10.30 Siklósi Gábor: Eszti álma (50')
Figurina Animációs Kisszínpad 
Tárgyjáték gyerekeknek. A gonosz Porszívó Sár
kány elrabolja Eszti játékmackóját. A kis rongy
ba ba indul utána, hogy mindenféle kaland során 
az öreg „átváltozó mûvész” – Esernyô Táltos 
se gít ségével megküzdjön a Sárkánnyal. 
Játsszák: Fers Klára és Siklósi Gábor

12.00 Naphegy-kuckó, mesés, bábos program

13.00 Böngészôs vetélkedô

15.00 Nem akarok többé boszorkány lenni!
Tintaló Társulás (45')
Furinka a légynek sem tud ártani. Pedig Furin
kától mindenki azt várja, hogy ártson: légynek, 
ci cá nak, legénynek. Mert Furinka: boszorkány. 
Alkotótársak: Badacsonyi Angéla, Sipos Katalin, 
Sisak Péter Játssza: Badacsonyi Angéla

16.00 Írjunk verseket Lackfi Jánossal 
(814 éveseknek)

17.00 Lackfi János dedikál

17.00 Írjunk együtt verseket (14 év fölött)

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA:

10.00-18.00 Fauna Egyesület: Legyél Te is 
kotlós tyúk!
Részletesen lásd a július 28i vigántpetendi 
programnál!

10.00-16.00 Klímatudatossági kiállítás, 
Képeslapküldés és üzenetfestés a 
klímavédelemért – az MTVSZ standján

14.00 Zöldutak Magyarországon
Bemutatkozik a „Budavidék Zöldút”
(Zsámbéki medence) az Ökotárs szervezésében

16.00 Fenntarthatóság a mindennapokban
Beszélgetés az MTVSZ szervezésében

17.00 Zsigerbeszéd
Filmvetítés az MTVSZ szervezésében
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10.00-16.00 Klímatudatossági kiállítás, 
Képeslapküldés és üzenetfestés a 
klímavédelemért az MTVSZ standján.

14.00 Zöldutak a Völgyben
Beszélgetés a kapolcsi „Sédányról” és egyéb 
zöldút-fejlesztési lehetôségekrôl

16.00 KlíMAvédelmet!
Beszélgetés az MTVSZ szervezésében

17.00 Meatrix, Store Wars, Mouthrevolution
 Animációs rövidfilmek

FALUHÁZ
13.30 Közös kincsünk, a Tihanyi-félsziget

Az elôadás során bebarangoljuk a félszigetet és 
kicsit jobban megismerjük ezt a sokszínû, medi ter
rán jellegû vidéket. Az Öreg Levendulástól a Ba rát
lakásokig, a manna kabócától az ürgegyerekig a 
te rületen az ott dolgozó természetvédelmi ôr 
ka lauzol minket végig. Vers József (BINPI)

18.30 és 19.00 Sztereofotók a barlangok világáról
Különleges, háromdimenziós élmény
Elôadó: Egri Csaba
Egyidôben 24 fô számára tudunk speciális 
szemüveget biztosítani.
Jelentkezés: Knauer Anna 30/491-0087

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-12.00 és 16.00-18.00 Gyermekfoglalkozás

– Így épül egy templom! – Hajtogatással, ragasz
tás sal, festéssel készítjük el különbözô korok híres 
temp lomainak makettjét.

13.00-15.00 Bóbita, bóbita épít
kô-papír-olló, kavicsfestés, „filcvárkészítés”, 
memóriajáték (Örökségvédelmi civil szervezetek)

15.30-18.00 Filmvetítés 
A Mûemlék-kocsmában megismert, kötetlen, 
vitára indító, jókedvû elôadások és beszélgetések
Örökségvédelmi civil szervezetek

 Kronoszkóp bemutatás – MTA-SZTAKI
18.00-19.00 A harangok szóltak, szólnak… 

filmvetítés
 Nemzeti harangkincsünk

Turok Margit, mûvészettörténész elôadása

CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY
10.00 A vidék ízei

Kulináris élvezet az ôrtoronyról, göcseji ízek

13.00 Félkótás citerazenekar 

14.00 Apte Táncegylet és a Kapuvári  
Hagyományôrzô táncegyüttes
Táncos mûsor és táncház a Tegnap zenekarral

15.00 Reszneki Férfikar 
15.30 Csatári Pávakör 

Felvidéki, Zalai, Dunántúli népdalcsokrok 
citerazenekarral

16.00 Szilvágyi Néptánc Csoport 
Kalocsai körtánc, szatmári lánytánc, 
háromugrós

16.30 Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör
Agglegények népdalcsokra, I. világháborús 
katonadalok, Bordal csokor

17.00 Langaléta Garabonciások
Óriásbábos elôadás a gyerekek bevonásával

18.00 Fehérvári József Zenei Egyesület Fúvós 
Zenekara 
Fúvós térzene (karnagy: Horváth Endre) 

19.00 Teskándi Amatôr Színjátszók Alkalmi 
Csapata
Baranyi Ferenc: A lónak vélt menyasszony
Baráti társaságból alakult szín ját szó csoporta.

RÁTH-RÉT (Kapolcs fölött, az erdô alatt) 
17.00 Az AUER Szimfonikus Zenekar koncertje 

Mûsoron: Mendelssohn, Weber, Cimarosa, Bizet, 
Sibelius, Hacsaturján mûvei
Miközben hallgatjuk a koncertet, gyönyör köd he
tünk a táj szépségében…..

MALOMSZIGET-CSÜCSÖK 
17.00 Nótafa: Galkóbalázs 

„A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy legyen 
mit együtt énekelni.”

MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
17.00 Létramesék (60') Bozsik Yvette Társulat 

Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Zelk Zoltán, 
József Attila, Csukás István gyerekverseire készí
tett koreográfiák elre pí tenek a mesék és a képzelet 
világába és a felnôtté válás rejtelmeibe.
rendezte: Bozsik Yvette

KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Pap János: Hang- és Humoroskola 

A CSEND HANGJAI (az emberi kultúra és 
a csend – a csend szerepe, pokla, elvesztése és 
megtalálása)
A kivételes pillanatokban angyal száll el felettünk; 
máskor a csend a kétségbeesés, a félelem olykor a 
za var jele; de létezik termékeny csend is: a gon dol
ko dás, a befelé fordulás csendje… „Kell a csönd 
– mondta Hrabal, hogy létezhessen a hang.” 
Merthogy már túl zajos a világ és túl zajos a 
magány is.
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MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
21.00 Tom Lycos-Stefo Nantsou: Kövek (60')
 Kolibri Színház 

A darab szomorú ak tualitását az adja, hogy 
Magyarországon az utób bi években több mint 
harmincan haltak meg a vo natokra, autókra 
hajigált kôdaraboktól.
rendezte: Stefo Nantsou 
Játsszák: ruszina Szabolcs, Szanitter Dávid

SZÁRÍTÓ 

21.00 Kiss Csaba: Veszedelmes viszonyok
Az Új Színház elôadása
Choderlos de Laclos regénye, Örkény István 
fordítása nyomán írta és rendezte: Kiss Csaba

Györgyi Anna, Pálfi Kata, Seress Zoltán m.v., 
Tordai Teri, Fodor Annamária, Kovács Krisztián
Díszlet-jelmez: Zeke Edit, Vívás: Navarrete 
József, Dramaturg: Sirokay Bori, Hársing Hilda

„Nem lesz addig nyugtom, se békességem, amíg 
ez a gyûlölve szeretett asszony az enyém nem lesz. 
Az életnek addig nem tudok örülni, míg ura nem 
leszek az ô életének.  Akkor nyugszom csak meg, ha 
majd látom, hogy háborognak ôbenne ugyanazok 
a szenvedélyek, melyeknek ter hét most én nyögöm. 
Sôt, még újabbakat fogok rá sza ba dítani. Azt 
akarom, hogy a remény és a rettegés, a megnyugvás 
és a bizonytalanság, a gyûlölet min den kínja és a 
szerelem minden kéje egyszerre zú duljon rá, és úgy 
táncoltassa meg ôt, ahogy én aka rom.” (Valmont)

MALOMPART VENDÉGLÔ
21.00-tôl JAZZ SZÍNPAD 
 CONCERTO BRASSO

Lukács Gergô, Molnár László, Kresz richárd, 
Nagy Antal – trombita / Polyák Endre – kürt 
/ Magyar Péter, Vörös József, Villányi László, 
Frolov Ákos – harsona / Tímár Albert – tuba 
/ Nagy Zsolt – ütô
Vezényel: Bakó Levente

 VUKÁN-SZAKCSI DUÓ
Vukán György és Szakcsi Lakatos Béla 
– zongora

KÁVÉHÁZ 
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban 

rohonyi Gábor: Konyec
Házigazda: Gödrös Frigyes 

CSIGAHÁZ
23.00 Völgyhíradó

KATOLIKUS TEMPLOM  – MuzsikásVölgy
24.00 Éjféli meditációs koncert a Muzsikás  

Együttessel 
Népzenénk különös rétege a meditációt elôsegítô 
dallamok világa. Ezeket hallgatva saját ma gunk
ból különös, elfeledett hangulatokat, érzéseket hoz
hatunk elô, idézhetünk fel. A muzsika hullámain 
me ditációnk lelkünk rejtélyes világába kalauzol 
ezen az éjféli koncerten.

AUGUSZTUS 4. (szombat)
MALOMSZIGET 
07.45. Közös jóga

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 12.00 Meditációs ima a templomban

10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje, „Apáca só”

JÁTÉKVÖLGY – FALUHÁZ
TÁRSAS-JÁTÉKVÖLGY
10.00-13.00 és 15.00-18.00

Társasjátékozhatsz ismerôsökkel és ismeretlenekkel.

KÁVÉHÁZ – BRIDZSKAPOLCS
10.00-20.00-ig Játék és tanfolyamok 

17.00-18.00 verseny (azonnali eredménnyel)

EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK
10.00-17.00 Gyöngyfûzés

10.30 Olvassunk együtt Janikovszky Évától

12.00 Találkozás Pettsonnal

15.30 Gitte Kath-Jakob Mendel: Semmiség (45')

 Kolibri Színház 
Egy olyan ember meséli el az életét, akinek 
összes holmija elfér egy ládában, mégis ô az, aki 
megajándékoz minket.
rendezte: Novák János Játssza: Tóth József

16.30 Böngészôs vetélkedô

17.30 Olvassunk együtt Lázár Ervin meséket!

MALOMSZIGET – KOLIBRI SZÍNPAD
10.30 Békés Pál: Spárga-tengeralattjáró (60')

Kolibri Színház 
Színlapot lásd Július 31. (kedd)  
Malomsziget 10.00

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA:
10.00-18.00 Fauna Egyesület: Legyél Te is 

kotlós tyúk! (Lásd: július 28. Vigántpetend)

10.00-18.00 Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság: 
Lógj a természetben!
Kirándulási tippek, kiadványok, programajánló
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17.00 Naphegy-kuckó, mesés, bábos program 

ZÖLDUDVAR – FELSÔ ISKOLA
10.00-13.00 Klímatudatossági kiállítás, 

Képeslapküldés és üzenetfestés a 
klímavédelemért az MTVSZ standján.

10.00-16.00 Zöldutak Magyarországon
Az Ökotárs Alapítvány Zöldút programjának 
zárónapja

10.00-18.00 Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság: 
Lógj a természetben!
Kirándulási tippek, kiadványok, programajánló

KASTÉLY ÉS UDVARA – ÖRÖKSÉGVÖLGY
14.00-18.00 Filmvetítések 
 A népi mûemlékek r.: Babura László

Szakértô: Mendele F.- román A. 
Baranyai lábasház, verpeléti kovácsmûhely, 
Móricz Zsigmond szülôháza, Balaton környéki 
helyreállított parasztházak, malmok, pin ce so rok...

 A budapesti szecesszió r.: Jankura Péter,
Szakértô: K. Pintér Tamás
A századforduló Budapestje házainak díszítôele
mei, szobrai és üvegablakainak ...

 A tiszta források r.: Babura László
Szakértô: Dercsényi B.- Kriszt Gy.
A cáki pincesortól, több megyén keresztül Hollókôig 
követhetik nyomon a védett parasztházakat. 

 Építészetünk a századfordulón r.: Babura László
Szakértô: Dercsényi B.- Simon M.
A szecessziós építészet építészet kialakulása és 
virág zása a századforduló középület épí té sei ben. 

 Pusztuló templomaink dokumentumfilm
Barabás Béla, Diószegi László, Káldi Gyula, 
Szécsény Anikó és Tárkányi János 
Határon túli pusztuló szórványtemplomok. 

 Hitéletünk tárgyi emléke I-II.
Szerk.: Tövissi Ildikó, Op.: Kötô Zsolt –Antal 
Áron     Festett oltárokat, éneklôszékeket, megújuló 
kegytár gyakat mutatunk be Marosszentannáról, 
Gyu la fe hérvárról, Székelyderzsrôl és más határon 
túli magyarlakta település templomaiból. 

18.00 Kastélyzárás

CSIGAHÁZ – LEADERVÖLGY
14.00 Peregrinus Régizene Együttes 

15.00 Béry Balogh Ádám és a Nádasdi ÁMK 
Gyermek Néptánccsoportja 

15.30 Nádasdi Öreg Tyúkok Egyesülete 
(NÖTYE ) Énekkara 

16.00 Rédicsi Asszonykör 

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 Sebastian Consort koncertje 

Részletek XIVXVI. századi kódexekbôl és 3, 4 és 5 
szólamú motettákat angol és flamand szer zôk tôl
Philipp György – ének, Lachegyi Imre 
– blockflöte, Kállay Katalin – blockflöte, 
Szászvárosi Sándor – viola da gamba, Ölveti 
Mátyás – viola da gamba
Mûvészeti vezetô: Lachegyi Imre 

MALOMSZIGET-CSÜCSÖK 
17.00 Nótafa: Galkóbalázs 

„A Nótafa megtanít egy csomó dalra, hogy legyen 
mit együtt énekelni.”

MALOMSZIGET – KOLIBRI SZÍNPAD
17.00 Hatházi András: Mutatványos vitézek, 

avagy Lúdasmatyi Toldival kukoricázik (60')
Vojtina Bábszínház 
A Vojtina komédiásai mindentudó bábos bódé
juk ban megkísérlik a lehetetlent: a „három dél ceg 
vitézek” történetét egy füst alatt mesélik el. 
rendezte: rumi László Játsszák: Balogh András, 
Fekete Dávid, Nagy Mónika, Papp Melinda

GÁSTYA-ÁROK

21.00 Shakespeare: Szentivánéji álom
Az Új Színház elôadása 
Színlapot lásd Kapolcs, aug. 4, 21 óra, Gástya árok!

MALOMPART VENDÉGLÔ 
21.00-tôl JAZZ SZÍNPAD
 LUKÁCS MIKLÓS QUINTET 

Bacsó Kristóf – szaxofon, Szandai Mátyás 
– nagybôgô, Lukács Miklós – cimbalom, Dés 
András és Szalai Péter – ütôhangszerek

 BOHÉM RAGTIME BAND 
Ittzés Tamás – zongora, hegedû, ének / 
Lázár Miklós – hegedû, ének / Lebanov 
József – trombita / Mátrai Zoltán – klarinét, 
szaxofon / Korb Attila – harsona, zongora, 
ének / Mátrai György – bendzsó, gitár / Török 
József – nagybôgô, tuba / Falusi Alfréd – dob

CSIGAHÁZ 
23.00 Völgyhíradó
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KÁVÉHÁZ 
20.00 Trakta – Másodállás 

A másodállás a fôállás mellett betöltött, fél fizetéssel 
járó munka, vö. Magyar értelmezô kéziszótár 
1982. Ám van, amikor félfizetés sincs hozzá. 
Csak a szenvedély, a muszáj. Hogy írni márpedig 
mu száj. Berniczky Évának a Méhe nélkül a 
bába, Forgách Andrásnak a Zehuze címû regénye 
je lent meg nemrég, Nádasdy Ádámnak pedig Az 
az íz címmel új verseskötete. Ám mindhárman 
még sok minden mással is foglalkoznak. Fô és 
mel lék ál lá sok ról beszélget velük Lôkös Ildikó dra
ma turg, Traktamoderátor.

MALOMSZIGET KOLIBRI SZÍNPAD
21.00 Ady-dalok (koncert)

Közremûködnek: Novák János és barátai

GÁSTYA-ÁROK

21.00 Shakespeare: Szentivánéji álom
Új Színház, r.: Szergej Maszlobojscsikov
Mintha tündérek játékszere lennénk, mintha 
sötét, sûrû erdôben tévelyegnénk, s nem találnánk 
a helyes utat. Mintha szerelemmel szeretnénk, s 
nem szeretnének viszont. Mintha csalnánk, s meg
csa lat nánk, mintha féltékenyen bosszút állnánk. 
Mintha Szent Iván éjjelén ébren is álmodnánk.

Játsszák: Eperjes Károly, Hirtling István, 
Györgyi Anna, Gáspár Sándor, Vass György, 
Huszár Zsolt, Botos Éva, Pálfi Kata, Takács 
Katalin, Almási Sándor, Galkó Balázs, Széll 
Attila, Keresztes Sándor, Gosztonyi János, 
Tordai Teri, Molnár Nikolett, Mórocz 
Adrienn, Márkus Melinda, Fazekas Veronika 

Díszlet: Szergej Maszlobojscsikov, Jelmez: 
Balla Ildikó, Dramaturg: Hársing Hilda és 
Lôkös Ildikó

MALOMPART VENDÉGLÔ 
21.00-tôl JAZZ SZÍNPAD 
 TÓTH VIKTOR TERCETT 

Tóth Viktor – szaxofon, Szandai Mátyás 
– nagybôgô, Jeszenszky György – dob, Todd 
Williams – speaker

 BABOS PROJECT SPECIAL 
Babos Gyula – gitár, Veress Mónika – ének, 
Szakcsi Lakatos róbert – zongora, Hárs 
Viktor – nagybôgô, Balogh László – dob

A koncertet támogatja:  

KATOLIKUS TEMPLOM  – MuzsikásVölgy
21.30 Muzsikás Együttes: „Szól a kakas már” 

Kárpát-medencei zsidó zene
Vendég: Bob Cohen zenész, gyûjtô, folklorista

Kivételes dolog, hogy újonan elôkerült zsi dó dal
lamokat is hallhatunk ezen az estén, hála Bob 
Cohen gyûjtômunkájának. Olyan dal la mo kat, 
amelyek elzárt archívumok mélyérôl, vagy idôs 
emberektôl való kitartó kérdezés révén bukkantak 
elô a szin te teljes feledésbôl. A Muzsikás és 
Bob Cohen zené lése, éneklése elénk varázsolja a 
valamikori falu si zsidó kultúra hangulatát.

KÁVÉHÁZ 
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban 

Pálffy György: Taxidermia
Házigazda: Gödrös Frigyes 

CSIGAHÁZ
23.00 Völgyhíradó

AUGUSZTUS 5. (vasárnap)
MALOMSZIGET 
07.45. Közös jóga 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00 12.00 Meditációs ima a templomban
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje 

JÁTÉKVÖLGY – FALUHÁZ
TÁRSAS-JÁTÉKVÖLGY
10.00-13.00 és 15.00-18.00

Társasjátékozhatsz ismerôsökkel és ismeretlenekkel.

KÁVÉHÁZ – BRIDZSKAPOLCS
10.00-20.00-ig Játék és tanfolyamok 
17.00-18.00 Verseny (azonnali eredménnyel)

EVANGÉLIKUS UDVAR – KOLIBRI FÉSZEK
10.00-17.00 Gyöngyfûzés
10.30 Ládafia Bábszínház elôadása

Társulata bábok, hársfából faragva, öl töz tet ve. 
12.00 Lovagi torna, lovagos fotózás a Naphegy 

Kiadóval
13.30 Készítsünk együtt Gurgula manót!
15.30 Václav Čtvrtek – Bodnár Zoltán: Moha és 

Páfrány – Kolibri Színház (45')
Mindenki tudja, hogy az erdôben moha és páf
rány lakik. Azt talán kevesebben, hogy van egy 
olyan erdô, amelynek Moha és Páfrány, a két 
hun cut erdei manó a lakója… 
rendezte: Szívós Károly  
Játsszák: Török Ágnes és Szívós Károly
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MINDENNAPI PROGRAMOK

KÉZMÛVESEK
VÖLGYE

10.00–20.00 VIGÁNTPETENDI NÉPI ÉS   
IPARMÛVÉSZETI VÁSÁR A TÓKERTBEN
75 minôsített és zsûrizett népmûvész mutatja be 
alkotásait, kínálja portékáit és tart bemutatót mes-
terségébôl. A vásárfia megvásárlása után a Tókerti 
Sör sá tor és a Csillagkerülô Játszótér (a patak part-
ján) várja a frissülni, pihenni és játszani vágyókat a 
családokat éppúgy, mint a gyerekeket!

A Kézmûvesek Völgye programsorozat támogatói: 
CERAMIC CENTER – Nádastó Kft.
Szurdi Éva Kapolcsi Fazekasmûhelye és Galériája
8284 Kapolcs, Kossuth u. 16. Tel./fax 87 437458
Kapolcsi Önkormányzat

ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
Vigántpetenden a szokásos helyen, az Öregiskola 
udvarán, a Független Ökológiai Központ Táj vé-
delmi Oktatóközpontjában a felújított pajtával 
vár juk a látogatókat. A hagyományossá váló prog-
ram jaink (Játszóház, HÁZÖKÓ kiállítás, jurta 
teaház, gyógynövénykert) között az idén a hul-
ladékos témák („Hulladékból termék” kiál lí tás, 
kerti komposztáló, használt és új ra hasznosítható 
építôanyagok) és a helyi ter mé kek (élelmiszer, 
építôanyag) kapnak nagyobb hang súlyt.
Szervezô: Független Ökológiai Központ – FÖK
résztvevô szervezetek: Energia és Környezet 
Alapítvány – EKA, Fauna Egyesület, Hulladék 
Munkaszövetség – HUMUSZ, Magyar 
Energia Brigádok – MEB, Ökoszolgálat 
Alapítvány, Pangea Egyesület, Pest-Környéki 
Madarász Kör – PKMK, Süni Egyesület

07.00 Hangmeditáció
Napkeltô ébredés a hangok birodalmában. 
Vár Benneteket a reggel hangja az Ég alatt, a 
Föld felett. Találkozó a Zöldudvar kapujában. 
Szünnap: július 31. vasárnap.

10.00-18.00 LAZULJ – „Legyél Aktív 
Zöldudvar Látogató!” Játék
Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!

10.00-18.00 Információs stand
Az ingyenes és megvásárolható kiadványok mellett 
építési, háztartási és hulladékos tanácsadással vár
juk az érdeklôdôket.

10.00-18.00 HÁZÖKÓ kiállítás
Hulladékból termék, hulladékból mûvészet 
kiállítások
Részletesen lásd a kiállításoknál!

10.00-18.00 „KALÁSZTÓL A KENYÉRIG”
Cséplés, ôrlés, kenyérsütés bemutató
Közkívánatra újra befûtjük a szabadtéri ke men
cét, ahol reggeltôl estig folyamatosan sülnek a 
ke nye rek, lepények és egyéb kemencés finomságok. 
A kós toló mellett azt is megtudhatjuk a Pangea 
Egye sület tagjaitól, hogyan építhetünk magunk is 
ha sonló kemencét kertünkben.

14.00-16.00 Természetismereti játszóház július 
28-tól augusztus 4-ig

11.00-20.00 JURTA TEAHÁZ ÉS 
VARÁZSKERT
A Jurta teaház olyan élôlény, melynek fesztiválbeli 
éle tét belsô tudásunkból közösen alakítjuk. A 
ta va lyi bensôséges közegbôl kiindulva, idén arra 
gon dol tunk, hogy ez a tér kerekedjen tovább az 
in tuitív elmélyedés felé. Feltárunk ezerféle kap
cso la tot a természettel, ôsi erôket hívva a mai 
vilá gunkba.

TÓKERTI SÖRSÁTOR
Július 28-tól augusztus 4-ig 11.00-12.00

Nagykanizsai Gólyalábasok három fajta 
gólyalábbal
Nagykanizsai Gólyalábasok már harmadik al ka
lom mal vendégei a Mûvészetek Völgyének, so kak
nak szerezve örömet a gólyalábazással. Há rom 
fajta gólyalábat használó produkciókban be mu
tatják a falábon járás tudományát, majd min
den ki nek meg is tanítják. Felnôttet és gyermeket, 
csoportokat is várnak bemutatóval színesített 
„tré ningjeikre”.

JÚLIUS 27. (péntek)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
8.00-12.00 Madárgyûrûzés a patakparton

Háló ellenôrzés minden egész órában. További 
információ napközben a petendi zöldudvarban 
kap ható. Szervezô: Albert László, Pest Környéki 
Ma darász Kör

10.00 „Modell építkezés”
A HÁZÖKÓ kiállítás keretében

11.00 Varázskert
Örömmel mutatjuk be Nektek az Öregiskola 
udva rán szépülô gyógynövény és spirálkertünket, 
mely együtt tovább díszíthetô.

14.00 „Újrajurta” – Teaház avatás

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

Néprajz mozgóképen – Filmvetítés 
zenészekrôl és hangszerekrôl

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Hangszerkészítô 
mûhely, vezeti Perger Katalin és Simon Ildikó
Távoli népek gyermekjátékai – gólyaláb 
(Franciaország) Játékmester: Béres Attila

17.00 Didzseridoo (workshop és koncert)
Gudamjabro Zenekar

TÓKERT SZÍNPAD
18.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.30 Pólófestés

Rajzold meg Afrikát és viseld is magadon!

15.00 Interaktív Afrika
Vetélkedô kicsiknek és nagyoknak.

17.00 Filmvetítés 
Véres gyémánt (r. E. Zwick, 2006)
Elgondolkodtató kalandfilm a sierra leonei polgár
há ború idejébôl... (140')

 Lábnyomok
A Hello Afrika Egyesület filmje (40')

19.30 Zene – Imose Cultural Group (Nigéria)
Nigériai tradi cio nális dobzene, énekkel, táncbe
tétekkel, autentikus jel mezekben, vigántpetendi 
templomkerttôl in duló felvonulás, karnevál, az 
AfrikaVölgyhöz meg érkezve koncert.

TÓKERT SZÍNPAD
20.00 Kor nélkül 
21.30 Myzrab zenekar 
23.00 Rosehip 

JÚLIUS 28. (szombat)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
7.00 Hangmeditáció

8.00-12.00 Madárgyûrûzés a patakparton
Részletesen lásd a július 27i programnál!

9.30 Erdészeti tanösvény-túra és erdei iskola 
bemutató (felnôtteknek, gyerekeknek)
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

10.00-18.00 Legyél Te is kotlós tyúk!
Egy fényképpel csatlakozhatsz a Fauna Egyesület 
kampá nyához.

10.00-14.00 HELYI ÉS BIO PIAC
A környékbeli termelôket és termékeiket ismerhetik 
meg az érdeklôdôk a Csalán Egyesület és Nyitott 
Kert Alapítvány szervezésében.

10.00 Zöldségmandala készítés a piac 
alapanyagaiból

10.00-17.00 Gyalogcsiga játék
Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!

11.00 „Az vagy, amit megeszel” – filmbemutató
Létezik ma is valódi piaci hangulat.
Magyarországtól Romániáig városokban, hegyen 
és völgyön át kerestünk és találtunk összefogásra és 
hite les ségre épülô, gazdákat eltartó és vásárlókat 
meg tar tó kezdeményezéseket.

14.00 Zöldárverés
A mandala egyes részei kerülnek „klopfoló” alá, 
így az adakozókedvûek amellett, hogy egészséges 
élelmi szerhez juthatnak, egyúttal a petendi 
Zöldud var fenntartásához is hozzájárulnak.

18.00 HILAL 
Autentikus arab, török, népi és vallási zene

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Hangszerkészítô 
mûhely, vezeti Perger Katalin és Simon Ildikó
Távoli népek gyermekjátékai – Tizenkét 
kecske (Afganisztán) Játékmester: Béres Attila

17.00 Dobok hangja
Közös dobolás az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével 

TÓKERTI SÖRSÁTOR
11.00-12.00 Nagykanizsai Gólyalábasok 

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.30 Gyöngy és kagylófûzés

Most elkészítheted magadnak tradicionális afri
kai módszerekkel

VigántpetendVigántpe-
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15.00 Afrikai táncok és ritmusok 
Táncoktatás kicsiknek és nagyoknak
Oktatók: Variházy Kinga és Lincoln Telma)

17.00 Filmvetítés 
Darwin rémálma (r.: E. Zwick, 2006) (110')
Csak felnôtteknek!
Az emberi beavatkozás felborítja az ökoló giai 
egyensúlyt, katasztrófát idéz elô ember és állat 
számára egyaránt. 

 Az Afrikáért Alapítvány bemutatkozó filmje (25')

19.30 Said Tichiti – koncert 
Autentikus maghreb világzene Marokkóból

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 Heinrich Schütz: Máté Passió 

Elôadják: Wekerle-telepi Szent József Kórus 
(Budapest) és énekes szólisták. Evangélista: 
Mukk József. Vezényel: Kaposi Gergely 
A német korabarokk legnagyobb mesterének ez a 
mûve a szenvedéstörténet egyik legcsodálatosabb 
megzenésítése Bach elôtt.

TÓKERT SZÍNPAD
18.00 KLIKK divatbemutató!

Mókás, vidám rucik pöttyökkel-csíkokkal 
a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem végzôs 
textil ter vezô csapatától.
A bemutatott darabokon kívül textilbôl készült 
játékokból és egyéb lakberendezési tárgyakból is 
válogathatsz a vigántpetendi vásáron. KLIKK!

20.00 Hot Club of Hungary 

22.00 Effeta 

JÚLIUS 29. (vasárnap)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR

8.00-12.00 Madárgyûrûzés a patakparton
Részletesen lásd a július 27i programnál!

10.00 Szelektív hulladékgyûjtés
Az ÖkoPack Kht. a „Hulladékból Termék” kiál
lításhoz kapcsolódva tevékenyen részt vesz a sze
lek tív hulladékgyûjtés népszerûsítésében. A mai 
na pon játékokkal, kérdôívekkel és ajándékokkal 
vár ják a környezettudatos érdeklôdôket.

10.00 „MODELL ÉPÍTKEZÉS”
A HÁZÖKÓ kiállítás keretében
Részletesen lásd a július 27. programnál!

10.00-17.00 Gyalogcsiga játék
Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!

14.00 Takács Feri bácsi mesél a gyógynövények 
világáról
…soksok szeretettel és értéssel.

16.00 Ablakszigetelési bemutató
A HÁZÖKÓ kiállítás keretében
A Magyar Energia Brigádok megmu tatják, 
hogyan lehet egyszerûen csökkenteni a fû tés szám
lát. Ezúttal a vigántpetendi Öregiskola régi faab
lakait szigetelik. A helyszíni tanácsadás ke re tében 
azt is meg lehet tudni, hogy az or szág ban hol és 
hogyan lehet bérelni az ehhez szükséges kel  lékeket.

18.00 „Nyújtsátok a kezetek, táncoljunk egy 
kereket!” Földgyógyító körtáncok és énekek.

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 
mûhely, vezeti Perger Katalin és Simon Ildikó
Távoli népek gyermekjátékai – Kô, olló, papír 
(Japán), Játékmester: Béres Attila

16.00-17.00 A Képgyártó dinasztia 
Székelyudvarhelyen
Bemutatjuk a Kovátsnapfénymûterem száz éve 
címû idôszaki kiállítást. Házigazda Fogarasi 
Klára, kiállításrendezô

17.00 Didzseridoo (workshop)
Afro Sound Világzenei Hangszerbolt 
közremûködésével

19.00 Said Trio – marokkói zene

TÓKERTI SÖRSÁTOR
11.00-12.00 Nagykanizsai Gólyalábasok

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.30 Afrika színei

Üvegfestés – Fessük meg együtt Afrikát!
Elkészítheted apró és nagyobb üvegtábládat afri
kai motívumokkal díszítve

15.00 Pólófestés
Részletesen lásd a július 27i programnál.

17.00 Filmvetítés
 Hotel Ruanda (r.: T. George, 2004)  (120')

Csak felnôtteknek!
Egy emberi életeket mentô család helytállásán 
keresztül mutatja be az 1994es ruandai polgár
háborút, felvillantva az emberséget, mely a kegyet
lenségen is képes gyôzedelmeskedni.
Beszélgetés a filmrôl: T. Horváth Attila - 
Székely Nóra – Taita Alapítvány

19.30 Dallamok Afrika szívébôl
Tanulj velünk afrikai énekeket eredeti nyelven! (T. 
Horváth Attila, Székely Nóra, France Mutombo)

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 James Whitbourn: Son of God Mass 

Valamint: G. F. Händel, W. Mathias, r. 
Shepherd W. Harris, H. Parry kórusmûvei 
Elôadó: Gabrieli Choir, közremûködik: Bacsó 
Kristóf (szaxofon), Gesztesi-Tóth László 
(orgona), vezényel: Sólyom richárd.
A koncert fôdarabja egy csodálatos szépségû vallá
sos kon certmû: James Whitbourn „Son of God” c. 
miséje. A fiatal, tehetséges angol zeneszerzô újszerû 
hang szerelésben megszólaló latin miséje kórusra, 
or go nára és szopránszaxofonra 2001ben íródott. A 
mise mellett Magyarországon ritkán hallható angol 
szak rális motetták rövid válogatása hangzik el.

TÓKERT SZÍNPAD
18.00 KLIKK divatbemutató!

Mókás, vidám rucik pöttyökkel-csíkokkal 
a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem végzôs 
textiltervezô csapatától.
A bemutatott darabokból vá lo gathatsz a vigántpe
tendi vásáron. KLIKK!

20.00 Kalahári Zenekar 

22.00 Club Era 

JÚLIUS 30. (hétfô)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
7.00 Hangmeditáció

11.00 „Létre gyúrt agyagvilág”
Érezzük át közösen az agyag Föld erejét.

16.00 Ablakszigetelési bemutató
Részletesen lásd a július 29i programnál!

18.00 Terra Australis (filmvetítés, beszélgetés, zene)
Az ôslakosok, a Föld és a didgeridoo

20.00 Teliholdköszöntô
Tûzrakás (ha nem tilalmas) és éneklés

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás
11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 

mûhely, vezeti: Perger Katalin és Simon Ildikó
Távoli népek gyermekjátékai – Virágpálca/
ördögbot (Egyiptom) Játékmester: Béres Attila

17.00 Dobok hangja 
Közös dobolás az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével

19.00 Kôris Zenekar
Koncert és táncház – magyar népzene

TÓKERTI SÖRSÁTOR
11.00-12.00 Nagykanizsai Gólyalábasok 

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.30 Szalvétázás

Megtanulhatod, hogyan készíts szal vétából dekorá
ciót, vagy ajándékot jellegzetes afri kai mintákkal 
és képekkel! (Variházy Kinga)

15.00 Interaktív Afrika
Vetélkedô kicsiknek és nagyoknak

17.00 Filmvetítés
 Álom Afrikáról (r.: H. Hudson, 2000) (110')

Egy fiatal olasz házaspár Afrikába költözik, és 
felveszik a harcot az orvvadászokkal. 

19.30-21.00 Elôadás, beszélgetés
Afrika – örökre segélyre ítélve?  
Elôadó: Búr Gábor
Melyek az afrikai elmaradottság történelmi gyö ke
rei? Hogyan szakadt le Afrika a többi kontinenstôl 
a függetlenné válás utáni évtizedekben? Vane 
fe lelôssége az egykori gyarmatosítóknak ill. a mai 
afrikai uralkodó elitnek az elmaradottság kon
zer válásában? Segélyezési politika – üzlet vagy 
se gít ségnyújtás? Milyen nagyságrendû és jellegû 
se gélyezésre lenne szüksége Afrikának?

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 Csillagh Katalin zongorakoncertje 

2005ben diplomázott kitûnô minô sítéssel a 
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye temen. Jelenleg a 
Salzburgi Mozarteum poszt graduális hallgatója, 
tanára Rohmann Imre. 1999ben 1. díjat nyert a 
londoni székhelyû EPTA (European Piano Teachers 
Association) által kiírt nemzetközi zongoraversenyen, 
és 2001ben pedig elnyerte a The Glenn Gould 
School of the Royal Conservatory of Music, Toronto 
kétéves ösztön díját. Mûsorán Scarlatti, Mozart, 
Schubert és Brahms mûvel szerepelnek.

TÓKERT SZÍNPAD
20.00 Shamrock 

22.00 Vadvirágok Blues Band 

JÚLIUS 31. (kedd)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
7.00 Hangmeditáció

11.00 „A halimbai élô hagyomány.”
Beszélgetés Tóbel Jánossal a helyi 
gyógynövény kultúráról, Dr. Szalai Miklós 
gyógyfüves esperes hagyatéka alapján.
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14.00 „Csak tiszta forrásból”
A Víz szerepe különbözô kultúrákban. Gyógyító 
vizeink.

16.00 Ablakszigetelési bemutató
Részletesen lásd a július 29i programnál!

17.00 „A Jurta 1001 délutánjának meséi…”
Aki bátor béjön, és megoszthatja kedves meséjét 
mindannyiunkkal.

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás
11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 

mûhely, vezeti Perger Katalin és Simon Ildikó
Távoli népek gyermekjátékai – Páros vagy 
páratlan? (Görögország) Játékmester: Béres Attila

17.00 Didzseridoo
Workshop az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével

19.00 Kôris Zenekar
Koncert és táncház – magyar népzene

TÓKERTI SÖRSÁTOR
11.00-12.00 Nagykanizsai Gólyalábasok 

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.30 Afrikai kézmûveskedés

Gyöngy és kagylófûzés
15.00 Afrikai táncok és ritmusok

Táncoktatás kicsiknek és nagyoknak
Oktatók: Variházy Kinga és Lincoln Telma

17.00 Filmvetítés – Végállomások (25')
magyar dokumentumfilm menekültekrôl
r. Németh Gábor Péter
A Taita Alapítvány bemutatkozó filmje

19.30 Zene – Afrikai menekültek zenei estje 
(A Menedék Egyesület szervezésében)

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 Kállay Ágnes (gordonka) és Csillagh Katalin 

(zongora) szonátakoncertje 
Csillagh Katalin 2005ben, Kállay Ágnes 2006ban 
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye temen szerzett 
diplomát. Csillagh Katalin jelenleg a Salzburgi 
Mozarteumban posztgraduális képzésen vesz részt 
Rohmann Imrénél, Kállay Ágnes pedig DAAD ösz
töndíjjal a Kölni Zenemûvészeti Fôiskolán Maria 
Kliegelnél folytatja tanulmányait. 2007 má ju sában 
megnyerték a Beethoven Piano Society of Europe 
által rendezett kamarazenei versenyt Lon donban. 
Mûsorukon Bach, Brahms és Kodály egyegy szoná
tája szerepel.

TÓKERT SZÍNPAD
20.00 Ôstermelôk 

22.00 Szóda Zenekar 

AUGUSZTUS 1. (szerda)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
7.00 Hangmeditáció

11.00 Hatalmas közös Virágszônyeg készítése

16.00 „Orvosságod legyen Gyógy-Szered”
Takács Feri bácsitól megtudhatjuk, hogyan készít
hetünk mi magunk növényekbôl tinktúrát, bal zsa
mot és egyéb szereket.

20.00 „Sensorama”
A látáson túl a „látásig”. Kendôt hozzatok!

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 
mûhely, vezeti Perger Katalin és Simon Ildikó
Távoli népek gyermekjátékai – Bálnavadászat 
(Alaszka) Játékmester: Béres Attila

16.00 Síppal, dobbal, didzseriduval…
Bemutatjuk a Népek hangszerei a Néprajzi 
Múzeumból címû idôszaki kiállítást és a 
kiállításhoz kapcsolódó CD zenei anyagát. 
A program házigazdája Pálóczy Krisztina, a 
kiállítás rendezôje.

17.00 Darbuka
Bevezetés a darbuka arab dobritmusok 
világába Keönch Farkas László vezetésével

KATOLIKUS TEMPLOM
ÖRÖKSÉGVÖLGY PROGRAMOK
10.00-tól FALUTEKERGÔK – mûemléki séták
Petendi görbe utak

A Bakony és a Balatonfelvidék határán fekvô dim
besdombos kis falu újonnan helyreállított házai 
között anekdotázgatva megismerhetjük a település 
egy kori és mai életét, és bepillanthatunk a népi 
lakó házak értékôrzô és korszerû felújításának 
mû hely titkaiba.
Útvonal: római katolikus templom – Vízi ma-
lom – római katolikus plébánia – Evangélikus 
ha rangláb; útközben népi építészeti emlékek
Sétavezetô: Losonczi Máté régész
Szervezô: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A mûemléki séták további programjait: 
„Közelebb az éghez”, „Értékleltár játék”, 

„Falutekergôk egyedül – örökségtotó játék” 
ismertetését részletesen lásd a 9. oldalon 
(Kapolcs, Örökségvölgy programok)

TÓKERTI SÖRSÁTOR
11.00-12.00 Nagykanizsai Gólyalábasok 

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.30 Afrikai kézmûveskedés

Gyöngy és fagyöngy – Afrikai állatok 
gyöngybôl és afrikai ékszerek fagyöngybôl! 

15.00 Hatásvilág
Hogyan érinti meg Afrika az odalátogatók 
lelkét, szívét, szellemét? (Mosonyi Erzsébet 
– Taita Alapítvány)

17.00 Filmvetítés
 Sivatagi show (r.: J. Uys, 1974) (90')

A rendhagyó természetfilm felnôtt és gyermek szá
má ra is élvezhetô, különlegesen mulattató mó don 
avat be minket az afrikai élôvilág tit kai ba. 

19.30 Elôadás, beszélgetés
Együtt, afrikaiakkal – önkéntes munka 
Afikában
Voltunk, láttuk – visszamennénk?
Bôviz Ferenc, Mosonyi Erzsébet és még sokan 
mások (akik alapítványainkkal jártak Kenyában, 
Ghánában, Kongóban)

KATOLIKUS TEMPLOM – MuzsikásVölgy
15.00 Muzsikás koncert Berecz Andrással 

Van egy ember, aki járja az országot, a világot, fel
bukkan, ahol szép falusi éneklés hallható. Ezen a 
Muzsikás koncerten ô a közremûködô ven dég, aki 
mesél, énekel nekünk, elvarázsol, egy kis idôre fel
emel egy ismerôs mesevilágba, ahonnan vissza tér ve 
egy kicsit másként látjuk a mi való vilá  gun kat.

A Muzsikással és Berecz Andrással együtt bejárjuk 
a Kárpátmedencét, Somogytól Szatmáron át, 
Fü zesen és Kalotaszegen át Gyimesig.

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 A NYOLC ÉVSZAK 

A Mendelssohn Kamarazenekar koncertje
Közremûködik: Kováts Péter – hegedû
Antonio Vivaldi: A négy évszak és Astor Piazzola: 
Négy évszak Buenos Airesben címû mûvei
(kb. 70' szünet nélküli elôadás)

TÓKERT SZÍNPAD
20.00 Takáts Eszter 

22.00 Esprimetrique 

AUGUSZTUS 2. (csütörtök)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
7.00 Hangmeditáció
11.00 Ökoszolgálat játszóháza

Hulladékból ajándéktárgy
15.00 „Az ember mozgatórugói.”

Világképünk és értékrendünk milyen hajtóerôt 
jelent? Beszélgetés Dobosy Antal, zen-tanítóval

18.00 „Öt elem, öt hangszeren” 
Mikrokoncert a makrokozmoszról.

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás
11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 

mûhely, vezeti Perger Katalin és Simon Ildikó
Távoli népek gyermekjátékai – Labda és 
karika (India) Játékmester: Béres Attila

17.00 Dobok hangja
Közös dobolás az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével

19.00 Koncert és táncház 
Dóra Áronnal és barátaival – gyimesi népzene 

TÓKERTI SÖRSÁTOR
11.00-12.00 Nagykanizsai Gólyalábasok 

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.30 Ékszerkészítés 

Természetes anyagokból

15.00 Pólófestés
Részletesen lásd a július 27i programnál.

17.00 Filmvetítés – Az elszánt diplomata (130')
(r.: F. Meirelles, 2005)
John le Carré könyvébôl készült izgalmas film

19.30-21.00 Elôadás, mesék, beszélgetés 
Hargitai Ildikó (meseíró, mesemondó)
Hunyd le a szemed és nézz körül – Ez Afrika. 

 KIKOA Társulat 
A luo herceglány meséje – nôi fejlôdéstörténet
(az afrikai és európai kultúra szövedékébôl, az 
emberi találkozásokon keresztül létrejött árny és 
táncjáték)
Czaborka Zsuzsa és Tóth Andrea – báb
Hrivnák roland – tánc
rendezte: Sarungi Emôke

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Excanto Együttes koncertje 

Mûvészeti vezetô: Kállay Gábor
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Az idei koncertre a családi együttes két kiváló 
barokk hegedûst, Vitárius Piroskát és Orosházi 
Ka talint hívta vendégül, akikkel az XVIIXVIII. 
szá zadi concerto irodalom remekeibôl adnak 
íze lítôt, többek között Scheidt, Pepusch, Vivaldi 
mû veibôl válogatva.

TÓKERT SZÍNPAD
20.00 Nils 

22.00 Algoritmush 

AUGUSZTUS 3. (péntek)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
7.00 Hangmeditáció
9.00 „Te Levegô, a tereket ölelô…”

Mozgásimprovizáció egymással és a 
természettel. Találkozó a Jurta Teaházban.

9.30 Erdészeti tanösvény-túra és erdei iskola 
bemutató (felnôtteknek, gyerekeknek)
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

10.00-16.00 „Frissen mázolva”
A pajta kapuját felületkezeljük természetes 
anyagokkal. Közben szakértôk adnak tanácsot 
az érdeklôdôknek.

14.00 Filmvetítés és beszélgetés
„Az vagy, amit megeszel” címû film vetítése, 
melyet Czéher György képes beszámolója követ 
a Kárpátok hegyvidéki pásztorkodáról

18.00 Zenekör
Közös játék a hangokkal

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 
mûhely, vezeti Bíró Anna és Szekrényesy réka
Távoli népek gyermekjátékai – Afrikai 
leopárdcsapda (Szudán) Játékmester: Béres 
Attila

17.00 Didzseridoo

19.00 Népi hangszerek alkalmazása a kortárs 
zenében
Pintér Gyula és Szigeti István erre az alkalomra 
komponált mûveibôl

TÓKERTI SÖRSÁTOR
11.00-12.00 Nagykanizsai Gólyalábasok 

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.00 Afrika színei 

Üvegfestés – Fessük meg együtt Afrikát!

15.00 Délutáni mesevilág 
Gyerekeknek, felnôtteknek
Hargitai Ildikó, Balajthy Flóra mesemondók
Ez itt Afrika. Mint az éjszaka ezer csillaga, mint az 
éjszaka ezer illata, ezer dallama, mint az éjszaka.

17.00 Filmvetítés 
 Az istenek a fejükre estek (r.: J. Uys, 1981)

Humoros délafrikai film, a világtól elzárt busman 
közösségbôl kiszakadó kisem ber és a civilizáció 
találkozásáról. (110')

19.30 PECA zenekar 
Afrikai élôzene, eredeti afrikai reggae

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 Fabula Matris – Az Anya meséje 

Misztériumjáték a Lorétói litánia alapján;
radnóti Miklós és Maxim Gorkij szövegeinek 
felhasználásával írták: Punk Mária és Liszkai 
Tamás. A Katolikus Ifjúsági Alapítvány 
keretében mûködô Paraliturgikus Kutatások 
Mûhelye – Grotowski-labor elôadása

Játsszák: Búzás Beáta, Horváth Szabina, Gémesi 
Márta, Liszkai Tamás, Móré Ágnes, Punk 
Mária, Szabadi Magdolna
Szakmai tanácsadó: felVági László
A misztériumjáték felújított változatában a magu
kat hívônek tartó em be rek típus értékû viselkedése 
figyelhetô meg az Anyá val szemben.

TÓKERT SZÍNPAD
13.00, 14.00, 15.00  A Szentesi Horváth Mihály 

Gimnázium utcaszínháza

17.00 KLIKK divatbemutató!
Mókás, vidám rucik pöttyökkel-csíkokkal 
a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem végzôs 
textiltervezô csapatától.
A bemutatott darabokból vá lo gathatsz a vigántpe
tendi vásáron. KLIKK!

18.30 AZ ÖRDÖGLÁTÓ
Összeállítás kortárs magyar költôk verseibôl
Az Új Színház Stúdiósainak elôadása
Színlapot lásd Kapolcs, aug. 3. Malomsziget, 15.30

20.00 Bilokánsok 

22.00 Udu People 

AUGUSZTUS 4. (szombat)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
7.00 Hangmeditáció

9.30 Erdészeti tanösvény-túra és erdei iskola 
bemutató (felnôtteknek, gyerekeknek)
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

10.00-16.00 „Frissen mázolva”
Részletesen lásd az augusztus 3i programnál!

11.00 „Fûben, fában eledel”
Beszélgetés a természetben gyûjthetô ehetô 
növényekrôl Láng Edittel 

16.00 „A kávé hosszú útja”
Méltányos kereskedelem vagy segélynyújtás? Tud
juke, hogy a mindennapi kávénk honnan és 
ho gyan ér ke zik el hozzánk? Kérdések, válaszok 
egy fi nom, mi nôségi méltányos kávé mellett.

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállításának  
programjai
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 
mûhely, vezeti Bíró Anna és Szekrényesy réka
Távoli népek gyermekjátékai – ritmusjátékok 
bambuszpálcával (Mexikó) Játékmester: Béres 
Attila

17.00 Dobok hangja
Közös dobolás az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével

19.00 Hangszerbemutató és koncert 
A Cantores Ecclesie rézfúvós zenekarral

TÓKERTI SÖRSÁTOR
11.00-12.00 Nagykanizsai Gólyalábasok 

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.30 Pólófestés

Részletesen lásd a július 27i programnál.

15.00 Interaktív Afrika
Vetélkedô kicsiknek és nagyoknak

17.00 Filmvetítés, beszélgetés
 Paul Simon – Graceland (The African  

Concert) – koncertfilm (90')
Paul Simon 1991es koncertje DélAfrikában 

A film után beszélgetés –  Bôviz Ferenc, Miklós 
Ákos, Stoller Krisztina (Taita Alapítvány)

Egyedülálló, színes, csodálatos, meghökkentô, von
zó és néha ijesztô – ez mind Afrika.

19.00 Salsa Diabolica Tánccsoport 
Afrolatin felvonulás a vigántpetendi Tókertbôl 
az AfrikaVölgyig, majd AfroLatin Salsa Kar ne
vál az AfrikaVölgy udvarán

TÓKERT SZÍNPAD
20.00 Jurij Zenekar

22.00 Védett Vérfiak

AUGUSZTUS 5. (vasárnap)
ÖREGISKOLA – ZÖLDUDVAR
7.00 Hangmeditáció

11.00 „Kapuzárás elôtti piknik”
Mielôtt becsuknánk a felújított pajtánk kapuját, 
megesszük a frissen sült kenyerünk javát.

KATOLIKUS TEMPLOM
10.00 Szentmise

Közremûködik az ajkai Jézus Szíve 
Plébániatemplom Szent Cecília kórusa
Vezényel: Kövesiné Pasinszky Anna 
Szentmise után egyházzenei áhítat.
(Belépôjegy nélkül!)

PLÉBÁNIA GALÉRIA
A Néprajzi Múzeum hangszerkiállításának   
programjai

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 
mûhely, vezeti Bíró Anna és Szekrényesy réka
Távoli népek gyermekjátékai – Gólyaláb/
ördögbot/hennafestés, Játékmester: Béres Attila

17.00 Didzseridoo (Workshop és koncert)
a Gudamjabro Zenekarral.

FALUHÁZ – AFRIKAVÖLGY
13.30-16.00 Kézmûves programok

Minden maradékkal☺

16.00-18.00 Malagasy Taxibrousse
Igazi világzene, amelyben a hagyományos mada
gasz kári és afrikai dallamok keverednek a modern 
jazz elemeivel. A zenekar kizárólag saját zenét 
ját szik, minden szöveg malagasy nyelven hangzik 
el. Az autentikus madagaszkári hangszerek (pl. 
valih) mellett megszólal még jazz saxofon, fuvola, 
konga, tamok. 

TÓKERT SZÍNPAD
20.00 Laza Sójom 

22.00 Zokogó Majom 
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TaliándörögdTaliándörögd
MINDENNAPI PROGRAMOK
ÔSÖK HÁZA

Volt egyszer egy ház… Szeretnénk élôvé tenni pár 
napra a múltat. Hisszük, hogy ami életre kelt, 
életben maradhat! Ha csak pár napra is, a plébá
nia kemencéje kenye ret süt, a plébánia kertje újra 
em be re ket fo gad, viták és nevetések hangzanak 
fel. A gyökereket keressük. Történelemkutatás, 
helyi ha gyo mányok, gyógynövények, gyógyítás, 
kö vek. Újabb történelmi vonulatok felfedezése a 
Völgy kap cso lataiban. Zsidókeresztény párbeszéd 
a talián dörögdi múlt kapcsán a hit, a kölcsönös 
tisz te let és szeretet alapján már több éve...

7.30 Szentmise a templomban (hétköznaponként)

8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

Egész nap: Petrovics Edina – üvegfestés, arcfestés 
gyerekeknek, Varga János – Aura fotózás, 
Déli Fôzôverseny Szárnyasokból

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
11.00-19.00

Fair Világ Szövetség, Köröcske-Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesület ificsapata, recycle 
Mission Hungary, retextil Alapítvány, Tudatos 
Vásárlók Egyesülete, Védegylet, Via Viridis 
Egyesület, Zöld Fiatalok, Zöld Pont Alapítvány,
Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) stand 
Az egyesület standján a környezettudatos vásárlás 
fortélyaival ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk 
kiad vá nyok, beszélgetések, játékok.

Zöld Fiatalok (ZöFi) stand
Autóirtó és egyéb kiadványok, könyvek, 
tanácsadás – kérdezz-felelek.

Jóga
Minden reggel 9 és10 óra között Bodorkós 
Barbara várja a korán kelôket

Köröcske – Fiatalok a Gyermekekért! 
Július 27. – augusztus 3-ig minden nap  

11.00-17.00 óráig.
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) 
if jú sági csapata, a Köröcske egész napos gyer
mek fog lalkoztatást és egyben felügyeletet is kínál 
olyan helybéli és a fesztivált meglátogató csa lá dok
nak, akik elfoglaltságuk vagy egyéb okok miatt 
ilyen lehetôséget keresnek. A színes prog ra mok 
a résztvevô gyermekek létszámától és az idôtôl 
függôen rugalmasan változhatnak.

Fair Trade – Méltányos Kereskedelem
Kávézó és termékbemutató
Bemutatjuk a méltányos kereskedelemben for
galmazott termékek választékát, valamint fair 
trade kávét, teát, kínálunk a vendégeknek saját 
po ha raikba. Az érdeklôdôket a méltányos keres
kedelemhez, nemzetközi fejlesztéshez kap cso lódó 
játékok várják, melyek játszása során hasznos 
is me reteket szerezhetôk.

Fotókiállítások: Úti beszámolók Indiából, 
Kenyából, Nicaraguából, Maliból, Argentínából, 
Kolumbiából; Millenniumi Fejlesztési Célokról 

GyógyteaHÁZ – Via Viridis-Zöld Út Egyesület
A Dörögdi Zöldudvarba látogatók idén is kós
to lót kaphatnak a többféle búrabajra gyógyírt 
kí náló teákból. A gyógyteaház igénybe vételéhez 
SAJÁT POHÁR használata ajánlott, mivel kör
nye zet védelmi szempontok miatt az eldobható 
po ha rakat nem támogatjuk. 

KATOLIKUS TEMPLOM – HangJátékSzínház 
11.00 és 14.00

A képzelet színházába, fejbenmo zizásra invitál
juk az érdeklôdôket a dörögdi temp lomba. Te ma ti
kai lag és stílusában is sokszínû anyagot mu ta tunk 
be, közötte elég sok frissen készült, a rádió ban 
még be sem mutatatott hangfelvételt (az ORTT 
Mû sorszolgáltatási Alap pályázatának köszön
hetôen majd' 30 új mû készülhet az idén…)

Szomorú aktualitáshoz is kapcsolódunk, Kaszás 
Attilát is hallhatják utolsó rádiós szerepében.

Minden délutánt elektroakusztikus zenei fel vé te
lek kel zárunk – ezek is mind a Magyar Rádióbab, 
a Szigeti István vezette Elektroakusztikai Stú dió
ban ké szültek – hajdanán…

KATOLIKUS TEMPLOMKERT – Meseóvoda
Július 27-28-29. 10.00 – kb. 20.00 
MeseHangJáték

Megtöltjük az óvodát mesével a Magyar Rádió 
archívumának kincseibôl! Meseóvodánkban reg
geltôl estig szólnak a rádióban felvett me sék, 
mi köz ben óvónôk foglalkoznak a gyer kô cökkel. 
A dél után ban, koraestében pedig rövid idôkre 
át ala ku lunk HangJátékSzínházzá, me se já tékokat 
hall ga tunk a fiatal közönséggel. 
A programon jelen van Marshall Éva és Palotás 
Ágnes, a mesék szerkesztôi a Magyar rádióból 
és két óvónô.

LÔTÉR
9.00 Linómetszés

A Szolnoki Metszôkör szervezésében

11.00 Malomverseny
Judit, a bíró 11.00tól fo gad ja a nevezéseket. A 
nyertes díja 1000 Ftos büféfogyasztás.

14.00 Dörögdi Népi Olimpia
A Hétpróba hagyományát folytatva új téma kö ré 
építjük a közkedvelt csoportos vetélkedôt. A já ték 
feladatai a magyar népszokásokból, népi sport já
tékokból merített ötletek alapján kerülnek össze
ál lí tás ra. Lesz méta ütés, tuskóhúzás, álesküvôi 
vô fély vers verseny, karikahajtás, kanásztülkölés, 
haj fonás, menyasszony öltöztetés, locsolóvers 
verseny. A Diagonál szervezésében jelen lévô 
kül földi fiatalok saját nemzeteik népi játékait 
illesz tik be az Olimpiába.

Diagonal a Völgyben (július 31 – aug. 5.)
A Diagonal Ifjúsági Csoport célja: ifjúsági 
pályázati és programlehetôségekrôl szóló in for má
ció val ellátni, ezek iránt érzékenyíteni a Völgy 
látogatóit, interaktív workshopokat tar tani fiata lok
nak az ifjúsági munka különbözô mód sze rei bôl. 

FOLKOLÓGIA Népzenei Tábor a Lôtéren és az 
Új Iskolában, esténként 21.00-tól táncházzal
Július 29. – augusztus 4. 

Szalonna és barátai és a Zagyva Banda 
muzsikusai az Iskolában és a táncházi sátorban 
rendezik 1. FOLKOLÓGIA Népzenei Tábort. 
A létrejövô nagy ze nész család esténként táncházi 
zenével tölti meg az erre a célra felállított sátrat. 
Tanárok: Pál István „Szalonna”, Unger Balázs, 
Karacs Gyula, Doór róbert, Gera Attila, 
Herczku Ágnes, Hetényi Milán, Boda Gellért, 
Tóth Sebestyén, Szabó András, Boda Márton, 
Mucsinyi Dániel

TALIÁNDÖRÖGD, ÚJ ISKOLA TERASZA 
Július 29.- augusztus 5. 10.00-20.00
 „HANGOMKÖNYV” 

A legjelentôsebb magyar hangoskönyvkiadók és a 
www.hangoskonyv.hu webáruház mi ni stú dió já
ban kiki felolvashatja kedvenc versét, novelláját, 
mû részletét, vagy saját alkotását, amit azonnal 
– hangos könyv formájában, CDn – el is vihet 
ma gával. Tehát, egy régi szlogennel szólva: „Saját 
han goskönyve, vigye haza!”

Ugyanitt a programot szervezô kiadók teljes 
kí ná latából válaszott bármely hangoskönyvbe 
bele lehet hallgatni, kipróbálandó a füllel olvasás 
él mé nyét. Valamint – nem utolsósorban – a kiad
vá nyok megvásárolhatók a helyszínen.
A Parlando Hangoskönyvkiadó, a Kossuth
Mojzer Kiadó, a Hangoskönyv Kft. és a www.
hangoskonyvkiado.hu webáruház programja.

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Égtájak Irodájának programja
A mûvészeti élet meghatározó szereplôi között ál ta
lá no san elfogadott eszme, hogy a magyar nemzeti 
kul túra egységes egész, amelynek organikus része a 
mai államhatárokon túli kulturális értékteremtés. 
Sôt túlzás nélkül kijelenthetô, hogy az elôadó és 
alkotómûvészet legtöbb szegmense nem is ér tel mez
hetô a határon túli magyar alkotók és alko tások 
nélkül. Az Égtájak Fesztivál cél ja, hogy a bemuta
tott mûalkotások segítségével tu da tosítsa a magyar 
kultúra egységének az esz mé jét. 
Támogatók: Miniszterelnöki Hivatal és a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

14.00–20.00 óráig Zöld Sátor Karaván 
A Zöld Erdély Egyesület programja
A karaván célja a környezetvédelmi problémákkal 
kap csolatos információk a fiatalok környezeti 
nevelése, il letve a zöld mozgalom népszerûsítése.

A Kárpát-medencei sajtó fóruma
A határon túl megjelenô napi, heti és havilapok, 
szak folyóiratok bemutatkozása

Mesterségbemutatók
Különleges kézmûves mesterségek bemutatása, 
ok tatása: fafaragás, faszobrászat, üvegfúvás, 
ha lász háló készítés, kosárfonás, teknôvájás, 
ko lomp készítés, népi hímzés, hímestojásfestés, 
miniatûr szekerek készítése

Kárpát-medencei panoráma
Válogatás 7 régió turisztikai kínálatából

Színpadi produkciók
Színházi elôadások és koncertek határontúli 
magyar mûvészek elôadásában
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KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ

18.00-20.30 Beszélgetések online és offline 
alkotói csoportokkal

A nyomtatott formában megjelenô fo lyó ira tok 
anyagi lehetôségei és olvasótábora csök ken , egyre 
nagyobb hangsúly kerül az in ter ne tes megjele
nésre. Egymás után jönnek létre iro dalmi por
tálok. Ezek elônye a rövid átfutás, a könnyû 
hoz zá férés, hátránya pedig a sze mély telenség. A 
Ködlámpa Irodalmi Kávéház személyes ismeret
ségek, baráti kap cso latok által egyrészt online 
körök offline met szete, másrészt büszkén hirdet
hetjük azt is, hogy a Kópia Kávéházbeli hétfô 
esti találkozások során nem egy (egyelôre offline) 
irodalmi alkotókör született meg.

ÓVODAKERT – SZOLNOK SZINPAD
VÉNDIÁK TANÉTTEREM

A szolnoki Vén diák Tanétterem idén is szeretné 
az Alföld jel leg zetes ízeit a Völgybe csempészni. 
Minden nap 18 órától az elôzô év sokak által várt 
prog ramja, a BOGRÁCSBORÍTÁS CIPÓBA lesz 
szemnek, szájnak és pénztárcának elérhetô mó don. 
A ku ko ri ca darából készült puliszka és görhe, vala
mint a kása mellett megtalálható lesz az étlapon 
az egész ben sült pulykacomb és csülök, a slambuc 
és a mézes mustáros csirkemell. A la po sabb pénz
tár cá val rendelkezôknek a Félpénzes és a Diák 
me nünket ajánljuk. Természetesen gon dol tunk a 
húsmentes étrendet kedvelôkre: gril le zett zöld ségek, 
zöldséges tészták, rántott sajt stb. És a lé nyeg: 
A MEGLEPETÉS! Természetesen a „desszert”: 
káposztás, sárgarépás, brokkolis, ru mos és/vagy 
meggyes, mákos, túrós, epres, szed res, almás, diós…
stb. Emellett még kapható lesz a SÖR RÉTES, 
egyszerûen sörétes, és a BOR RÉ TES. A VÖLGY
RÉTES mindenki kedvence lesz, ez biztos!
Mindenkit szeretettel várunk!
A Véndiák Étterem személyzete és a Szolnoki 
Fôiskola hallgatói és Ínyenc Klubja

JÚLIUS 27. (péntek)
ÔSÖK HÁZA
8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

Bevezetés a Völgytörténelembe

9.00 A jóga maga az élet – Páger István

10.00 Videóval a pow wow ösvényen 
Ontarioban – Pesovár Anna, Tisza Sándor

11.00 A sziklakert születése: a tudás fája 
gyökeret ereszt a bölcsek kövén
Sziklakert építése – sziklakerti évelô növények
Lepar Karmen

12.00 A múzeum megnyitója
Tárlatvezetés Szôke Andrással, Illés Sándorral

14.00 Az Estiskola bemutatkozik
Óraadók: Szôke András, Hegyi Zsolt 

15.00 Estiskola – videóvetítés, beszélgetések

KATOLIKUS TEMPLOMKERT – Meseóvoda
16.00 Lázár Ervin mesék

Mesemondók: Almási Éva, Béres Ilona, Fodor 
Tamás, Földi Teri, Gera Zoltán, Gyabronka 
József, Haumann Péter, Neszmélyi Magdolna, 
Pogány Judit, Venczel Vera

18.00 Mesejáték – mintha színház lenne
Lázár Ervin: A fájósfogú oroszlán

19.30 Esti mese 
Csukás István: Pom-pom-mesék
Mesemondók: Láng, József, Schütz Ila

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
16.00-18.00 Zöld Pont Alapítvány: 

Ökokreativiti –Alkotókör
Agyagozás és pogácsasütô kemence készítése 
Ortutay Tamással, ökobábok, papírsárkány, 
homokkép, mandala készítése.

17.00 Zöld Pont Alapítvány – Beszélgetés
Az anyagok újrafelhasználási lehetôségeirôl

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
17.00 Dobpergés 

Az Amadinda családi hangversenysorozata 
1. rész – Utak és gyökerek 

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 A Ködlámpa Irodalmi Kávézó 

bemutatkozik (http://kodlampa.tar.hu)
Beszélünk magunkról, elmúlt évadunk szerzôinek 
mûvei közül néhányat bemutatunk (felolvasás) 
Koncert: Szigeti Sugár Éva

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
18.00 „Szolnoki bográcsborítás, cipóba”

A szokásokról és fortélyokról mesél, no meg az ételt 
osztja: a nap szakácsa. Mai étel: Pulykapörkölt

18.45 Moldvai, gyimesi dallamok 
A Szeres Népzenei Együttes koncertje

A Szeres Népzenei Együttes 2005ben alakult 
meg olyan népzenésszel, néprajzkutató nép tánc
pe da gó gus sal, és környezeti nevelô er dô pe da gó
gussal, akik évek óta foglalkoznak a népzene, 
a népszokások, és a népi hagyományok életben 
tartásával.
Hodos Szilvia – hegedû, gardon, ének / 
Majláth Emese – ének, tánc / Dósa Gyula 
– dob, doromb, gardon / Nagy Viktor 
– furulya, kaval, tánc / Tóth Pál Zoltán 
– koboz, tekerô, citera

22.00 Moldvai Táncház a Szeres Együttessel 

LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház

09.00 Linómetszés

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi Népi Olimpia

VÖLGYVENDÉG: SZENTES
18.15 A Szentesi Fúvószenekar teherautón  

közlekedve muzsikál a Völgy településein, 
utolsó állomásként Taliándörögdön. 
Zeneszóval vonzza a népet a Lôtérre 

18.30 Vôfély versek, Citera zenekar, tekerôsök,
 menyasszony, vôlegény

Moderált alföldi lakodalmas

19.00 A szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes és 
az ajkai Apte Táncegylet néptánc gálája

20.30 Tûzköves színjátszók

21.00 Szentesi Ütôs Zenekar 

REFORMÁTUS TEMPLOM

19.00 Dinnyés József estje
Kortársaink – énekelt versek a XX. század 
második felébôl 

LÔTÉR
22.00 Fláre Beás Zenekar 

A régi cigány nótákat a maguk egyszerû szépségé
ben, mégis sodró lendülettel, ôszinte humorral 
fûsze rez ve adják elô. 

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében

21.00 Hegedûs a háztetôn (musical 3 részben)
A csíkszeredai Csíki Játékszín elôadása
Sholem Aleichem alapján Arnold Perl külön 
engedélyével

Szövegköny: Joseph Stein, zene: Jerry Bock, 
dalszövegek: Sheldon Harnick, a New York-i 
elôadás producere: Harold Prince, az eredeti 
New York-i elôadás rendezôje és koreográfusa: 
Jerome robbins, fordította: reményi Gyenes 
István és G. Dénes György

Szereplôk: Fülöp Zoltán, Bartalis Gabriella, 
Szabó Enikô, Dálnoky Csilla, Fekete 
Bernadetta, ráduly Beáta, Lôrincz Andrea 
/ Sugár Bernadett, Zsigmond Éva-Beáta, 
Ciugulitu Csaba, Kosztándi Zsolt, Kozma 
Attila, Lung László Zsolt, Lôrincz András Ernô, 
Keresztes Szabolcs, Bodea Tibor, Giacomello 
roberto, Veress Albert, Csíky Csengele, 
Márton Noémi Eszter, Varga Sándor, Böjte 
róbert, Boros Csaba, Elekes András, Farkas 
Szabolcs, Szentes Zsombor, Török István

Dramaturg: Budaházi Attila, zenei vezetô: 
Manfrédi Annamária, díszlet- és jelmeztervezô: 
Kelemen Kata, táncok Jerome robbins eredeti 
koreográfiája alapján: Orza Călin
rendezô: Parászka Miklós
Tevje családja a zsidóság mik ro koz mosza, történe
tében ott a nép századokra vissza és elôretekintô 
sorstörténete. 

24.00 DUNA MOZI
 Egy utolsó tánc (2005, 107') Koreai akciófilm

r.: Max Makowski A Szigorúan Piszkos ügyek 
hangulatát idézô film az alvilágról. 

 Isten bárányai (2005, 116')
Nemzetközi rövidfilmösszeállítás
Mehdi Charef: Tanza, Emir Kusturica: 
Cigánysors, Spike Lee: Amerikai Jézuskák, 
Kátia Lund: Bilu és Joao, ridley Scott-Jordan 
Scott: Jonathan, Stefano Veneruso: Ciro, John 
Wo: Gazdag kislány, szegény kislány 

 Kézjegy: Kokas Ignác (2006, 40') portréfilm
r.: Szegezdy János

JÚLIUS 28. (szombat)
ÔSÖK HÁZA
8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

Kelta és római kor a Völgyben 

9.00 Lóra Magyar (lovasterápia)
Páger István
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10.00 Az észak-amerikai indián 

hagyományokról, a kanadai indiánok 
táncairól, zenéjérôl és tanításairól.
Pesovár Anna-Tisza Sándor

11.00 A sámánoktól az mri-ig. Fûszernövények, 
gyógynövények, termesztése és hatásai
Lepar Karmen

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással
Mit találtunk mi…

14.00 Zöldi Lászlóné tekerôs (Szentes) 

15.00 Az ôsrobbanás misztériuma, avagy a 
Világegyetem kialakulása innen, a Föld nevû 
porszemrôl nézve – Horváth István

16.00 Estiskola – Videovetítés, beszélgetések

17.00 Road to Fill koncert 

KATOLIKUS TEMPLOM – HangJátékSzínház

11.00 Garaczi László: Odüsszeusz az alvilágban
Kaszás Attila emlékére   r.: Máté Gábor

14.00 Parti Nagy Lajos két kisebb darabja
„Jaj cica karácsony van” és Kóla nász az avaron
A rendezô: Máté Gábor
Utána: Elektroakusztikus zene a Magyar Rádióból
Szigeti István: Hypostasis 6' 47”

KATOLIKUS TEMPLOMKERT – Meseóvoda
MeseHangJáték
10.00 Domján Edit mesél

12.00 Márkus László mesél

14.00 Ruttkai Éva mesél

16.00 Mesejáték – mintha színház lenne
Lewis Caroll: Alice csodaországban 2 részben 
(2 x 40')

18.00 Mesejáték – mintha színház lenne
Szécsi Margit – Sebô Ferenc: Eszem a 
gesztenyét (38')

19.00 Esti mese
Csukás István: Süsü történetek

ÓVODAKERT
Magyarország  
vendégváró nemzeti parkjai

 „Ökoturizmus – Kismesterségek”
Szervezô: Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Idén már negyedik alkalommal várják hazánk 
nemze ti parkjai Taliándörögdön a védett ter
mé szeti örökségünk iránt érdeklôdôket. A zöld

be vágyóknak kirándulási ötleteket, érde kes 
látnivalókat, programo kat ajánlunk, és pla kát ki
ál lí tással hozzuk el Magyarország legféltettebb 
tá jait. A természettel harmóniában kialakult kul
tu rális hagyományok bemutatását is fontosnak 
tart juk, ezért hagyományos kismesterséget ûzô mes
ter embereket is hívtunk. A Völgyvendég maga is 
ki próbálhatja a különbözô mesterségeket és haza
viheti az elkészült portékát. A gyerekek játékosan 
is mer ked hetnek védett értékeinkkel, a Dörögdjáró 
Lappal pedig a falu felfedezésére indulhatunk. Az 
udvarban a környezetvédelemmel kapcsolatban a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld
Pont Szolgálata ad felvilágosítást.

10.00-18.00 Nemzeti parkok standjai
Egy hétvégére az Óvodakertbe költöznek Ma gyar
or szág legelragadóbb és legféltettebb tájai és ha  gyo
mány ôrzô lakói: kosárkötô, nemezelô, szal ma fonó, 
mézeskalács készítô… Kicsik, nagyok ki  pró  bál hat
ják fogásaikat és válogathatnak portékáikból. 
A Völgyvendégeket játékos fej tö rôk kel, érzékszer
veiket megdolgoztató fel ada tok kal várjuk.

10.00-17.00 Balaton-felvidéki Nemzeti Park standja
Dörögdjáró játék, gyalogcsiga játék
Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
10.00-10.30 „Höcögtetô” – ölbeli játékok

Játékos foglalkozások, daj ka rímek 3 év alatti 
gyermekeknek és szüleiknek. Kör ben ülünk, mon
dókázunk, énekelünk, ölbeli já té kokat játszunk. 
Meg szólal a hegedû és a furulya. Szeretettel vár 
min den érdeklôdôt: Hodos Szilvi, énekzene, 
nép zene tanár

18.00 „Szolnoki bográcsborítás, cipóba”
Mai étel: Alföldi gulyás.

18.45 Szeres Együttes – Moldvai, gyimesi dallamok

22.00 Szeres Együttes – Moldvai táncház

LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház
09.00 Linómetszés
11.00 Malomverseny
14.00 Dörögdi Népi Olimpia

VÖLGYVENDÉG: SZENTES
10.30 Sátor Galéria (Iskola mellett)

Képzômûvészek és kézmûvesek alkotás közben
11.00 Tekerôs, citerás, népdalos hangulatkeltés
13.30 Tûzköves darabok (komédiák)
14.00 Falusias Játékok (Népi Olimpia)

15.00 Sátor Galéria megnyitója
Fórum a képzômûvészeti mozgalmakról

16.00 Borkóstoló, zöldségbemutató és 
virágkötészet

17.00 Szentesi lecsófôzés

LÔTÉR
Kb. 16.00 Az Égtájak Fesztivál menettánccal 

egybekötött felvonulása a Lôtérszínpadtól a 
Klastromszínpadig

19.00 Fabula Rasa
A Budapest Fringe Fesztiválon mutatkoztunk be 
2006ban, ahol szakmai különdat is kaptunk.

21.00 Etnorom
A mû sorban magyar, balkáni, szerb, román, orosz, 
tö rök, spanyol – és ami igazi csemege – arab gyö ke
re kig visszanyúló cigány dalok szólalnak meg.

23.00 Kampec Dolores 
Virtuális világzene? Vagy posztrock szintézise 
öntörvényû jazzel? 
Hajnóczy Csaba (gitár), Kenderesi 
Gabi (ének, hegedû), Vajdovich Árpád 
(basszusgitár), Ölveczky Tamás (dob) 
A csoport fúvósa Grencsó István, a magyar 
jazz kiemelkedô egyé nisége.

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
11.30 Dobpergés 
 Az Amadinda családi hangversenysorozata

2. rész – A ragtime kora

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
12.00 és 15.30 Via Viridis Egyesület: SZÁJZÁR 

A bábelôadásból megtudhatjuk mennyi veszélyes 
anyag van éte leinkben, illetve hogyan lehet ezeket 
elkerülni. Száj'be Te is!

12.00-17.00 Retextil Alapítvány: Workshop
A Retextil knowhow a háztartási és ipari textil
hul ladék újrahasznosításának egyedi módszerén 
ala pul. Az anyag felvágása, fötrés, csomózás, és 
már kész is az új táska, sapka, mindenféle.

16.00-18.00 Zöld Pont Alapítvány: 
Ökokreativiti – Alkotókör (lásd a júl. 27.)

17.00 Zöld Pont Alapítvány: Beszélgetés
Az anyagok újrafelhasználási lehetôségeirôl

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 Bemutatkozik a Telep – Beszélgetés 

az alkotókkal (http://telep.freeblog.hu)

A Telep alkotócsoport tagjaival pl. Dunajcsik 
Mátyás, Pollágh Péter, Sopotnik Zoltán ed dig is jó 
kap csolatot tartottunk fenn, most sze ret nénk a hoz
zájuk tartozó többi alkotóval is meg is mer ked ni.

 Koncert: Miújság? 

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Dallamos közérzetem – saját szövegû dalaim 1.

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében
16.00 Kárpát-medencei sokadalom

Menettánccal egybekötött felvonulás a 
Lôtérszí
npadtól a Klastromszínpadig

17.00 Kárpát-medencei sokadalom 
7 régió amatôr mûvészeti együttesei
Magyarország: Tébláb Mûvészeti Iskola, 
Felvidék: rakonca Néptáncegyüttes (Fülek), 
Nádas Tánccsoport (Farnad), Pimpimpálé 
Néptáncegyüttes (Ekecs-Apácaszakállas); 
Muravidék: Muravidék Néptáncegyüttes 
(Lendva); Horvátország: Pélmonostor 
Magyar Kultúregyesület néptánccsoportja, 
Petôfi Sándor Mûvelôdési Egyesület Ifjúsági 
Néptáncegyüttese (Várdaróc); Vajdaság: A 
Tisza-mente Közmûvelôdési és Népmûvészeti 
Egyesület néptánccsoportja (Péterréve), 
Csürdöngölô együttes (Újvidék); Erdély: 
Szarkaláb Néptáncegyüttes (Kolozsvár), 
Ördögborda Néptáncegyüttes (Balánbánya), 
Kékiringó Néptáncegyüttes (Székelyudvarhely), 
Szerenád Kamarazenekar (Sepsiszentgyörgy), 
Snaps Vocal Band (Sepsiszentgyörgy), a 
csángóság képviselôi Moldvából és Gyimesbôl; 
Kárpátalja: ritmus Néptáncegyüttes (Eszeny), 
Harmónia leánykórus (Csap)

21.30 B. Wilder: VAN, AKI FORRÓN SZERETI
Zenés vígjáték két felvonásban
A lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelôdési 
Intézet DiáXínpadának elôadása
rendezô: MESS ATTILA
Ha valaki nem ismeri a Marilyn Monroeval a 
címszerepben készített filmet, akkor most meg
néz heti színházi változatát, aki ismeri, az pedig 
épp azért….

23.45 DUNA MOZI
Volt-e vagy sem? (2006, 89') román vígjáték
r.: Corneliu Porumboui
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TaliándörögdTaliándörögd
A film fergeteges szatíra, az 1989es for ra dalom 
ironikus újramesélése. A film és rendezôje, a 
2006os Cannesi Filmfesztiválon elnyerte 
az Arany Ka mera díját, valamint az Europa 
Cinemas dí ját is.

 Torzók (2001, 98') magyar játékfilm
r.: Sopsits Árpád      A zsarnokság és félelem 
rácsai közé nyomorított kis világ – egy árvaház 
– mikroszkopikus nagy kö ze lije.

 Kész cirkusz (2005, 73') magyar játékfilm
r.: Dyga Zsombor        Egy tucat kül vá rosi 
lúzer menthetetlen csetlése és rombolása, ez kész 
cirkusz.

 Mozdulatok (2005, 33') dokumentumfilm
r.: Fejôs Csilla, Cinema Filmmûhely, 
Magyarkanizsa        Lírai portréfilm Urbán 
Andrásról a délvidéki fia tal rendezôrôl., aki 
Nagy József mellett leg na gyobb tudású színházi 
emberünk, az AIOWA ala pí tója, a Woyzeck, a 
Hamlet stb… rendezôje. 

JÚLIUS 29. (vasárnap)
ÔSÖK HÁZA
8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

A Klastrom 1000-tôl 1400-ig

9.00 Lételemünk az érintés – Páger István

10.00 Videóval a pow wow ösvényen Ontarioban
Pesovár Anna –Tisza Sándor

11.00 Biokertészkedés – Lepar Karmen

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Bemutatkozik a Nagyvázsonyi Fekete 
Sereg Kandikó rita vezetésével 

16.00 A hegység kalapácsa, a Bakony földtana és 
ásványai – Mozgai Zsolt

17.00 Estiskola – Videovetítés

KATOLIKUS TEMPLOMKERT – Meseóvoda
MeseHangJáték
10.00 Lázár Ervin mesék

Mesemondók: Almási Éva, Béres Ilona, Fodor 
Tamás, Földi Teri, Gera Zoltán, Gyabronka 
József, Haumann Péter, Neszmélyi Magdolna, 
Pogány Judit, Venczel Vera

12.00 N. Tóth Anikó: Alacindruska
Mesék Palócfölrôl
Mesemondó: Solténszky Tibor

14.00 Básti Lajos mesél

16.00 Mesejáték – mintha színház lenne
Török Sándor: Csilicsala csodái (50')

18.00 Mesejáték – mintha színház lenne
Csukás István: A kerítésre rajzolt törpe, avagy 
a mese születése (44')

19.00 Esti mese
ruttkai Éva mesél
Török Sándor: Falatka királysága

TALIÁNDÖRÖGD, ÚJ ISKOLA TERASZA 
10.00-20.00 „HANGOMKÖNYV”

„Saját hangoskönyve, vigye haza!”

ÓVODAKERT
Magyarország  
vendégváró nemzeti parkjai
„Ökoturizmus – Kismesterségek”

Szervezô: Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 
10.00-18.00 Nemzeti parkok standjai

Egy hétvégére az Óvodakertbe költöznek Magyar
or szág legelragadóbb és legféltettebb tájai és ha gyo
mány ôrzô lakói: kosárkötô, nemezelô, szal ma fonó, 
mézeskalács készítô… Kicsik, nagyok ki pró bál hat
ják fogásaikat és válogathatnak portékáikból. A 
Völgyvendégeket plakátkiállítással, játékos fej tö
rôk kel, érzékszerveiket megdolgoztató fel a da tok
kal várjuk.

10.00-17.00 Dörögdjáró játék, gyalogcsiga játék 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park standja
Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!

10.00-11.00 és 14.00-15.00 Berek Játszóház
Szeretnél megismerkedni a KisBalaton halaival, 
ma da raival? Madárhang felismerô, színezô és 
memó riajáték vár a füves udvaron. Napvédô sap
ká dat is hozd el! Magyari Gabriella (BINPI)

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
10.00-10.30 „Höcögtetô”

Részletesen lásd a július 28i programnál.

18.00 „Szolnoki bográcsborítás, cipóba”
Mai étel: Marhalábszár-pörkölt.

18.45 A Szolnoki Fôiskola Kamarakórusának  
Nyári Koncertje
Repertoárjukat musicalek, gospelek és könnyû
zenei számok alkotják. Több fiatal szólistaként is 
megmutatja tehetségét. Vezetôjük: Izbéki Tímea

22.00 Szeres Együttes – moldvai táncház 

INTÉZÔI LAK (KOSSUTH U. 5.)
ÖRÖKSÉGVÖLGY
10.00-tól FALUTEKERGÔK – mûemléki séták
 Értékôrzô lôdörgôk

Az egykor négy falut magába foglaló népes tele
pülés élénk egyházi és világi életére jó állapotban 
megmaradt három temploma, híres kocsmája és 
uradalmi épületei utalnak.
In tézôi lak – Lôkekúria – Faluház – Római ka to
li kus templom – Mosóház – Hajdani Ven dég lô 
– Evangélikus templom; útközben népi épí té szeti 
emlékek – igény esetén Szent András temp lom rom
Sétavezetô: Deli Sándor építész
Szervezô: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A mûemléki séták további programjait: „Köze
lebb az éghez”, „Értékleltár játék”, „Faluteker
gôk egyedül – örökségtotó játék” ismertetését 
lásd a 9. oldalon (Kapolcs, Örökségvölgy progr.)

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY 
11.30 Dobpergés 
 Az Amadinda családi hangversenysorozata

3. rész – 80 perc alatt a Föld körül
19.30 Triginta Együttes 

Nyusztay Iván, H. Magyar Kornél, Szabó 
Mátyás

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
12.00-13.00 és 15.30 Via Viridis Egyesület: 

SZÁJZÁR – Bábelôadás (lásd július 27.)

12.00-17.00 Recycle Mission Hungary: Workshop
Hogyan hasznosítsd újra a szemetet.

16.00-18.00 Zöld Pont Alapítvány: 
Ökokreativiti –Alkotókör (lásd július 27.)

17.00 Zöld Pont Alapítvány: Beszélgetés
Szeift Zsuzsa: Ökológia az építészetben

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 Bemutatkozik a Telep – Beszélgetés 

az alkotókkal (http://telep.freeblog.hu)

 Koncert: Macskaszem

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Akiket a határ hagyott el – határon túli magyar 
költôk énekelt versei 

LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház
09.00 Linómetszés

11.00 Malomverseny
14.00 Dörögdi Népi Olimpia
17.00 Dilber együttes 

Berger Hannah: ének, zil, csörgôdob / Balogh 
Zoltán: elektroakusztikus és elektromos 
gitár / Szabó Zoltán: duda, török klarinét, 
furulyák, okarina, baszprím tambura / Agatics 
Krunoszlav (Kico): harmonika, ének / Orczi 
Géza: derbuka, tapan /davul/, bendir és más 
ütôhangszerek / Süveges Zoltán: dob / Szegedi 
Csaba: derbuka / Princz G. Gergô: nagybôgô

18.00 No Controll Dance Company 
A hiphop az igazi „tökéletlen mûvészet.”

19.00 Ajde Braco 
A reper toárt szerb, makedón, bolgár, görög, török 
és ro mán népek zenéjébôl válogatják össze.
Avar Anna – szaxofon, furulya, vokál / Koós-
Hutás Áron – trombita / Csizmadia Dávid 
– trombita / Borbély Miklós – szaxofon / 
Farkas Tünde – ének / Perger László - basszus, 
buzuki / Zsíros László – gitár / Fontányi 
Gábor – derbuka, kanna / Bakos Csaba 
– tapan, riq, derbuka

21.00 Cimbaliband – Táncház! 
Aki látta már Kusturicától a Macskajajt, az 
Undergroundot, a Cigányok idejét, vagy hallotta 
a Taraf de Haidouksot, a Boban Markovics 
Orkestart, vagy a Fanfare Ciocarleat, annak nem 
lesz idegen a Cimbaliband muzsikája.
Állandó vendégünk Pál István „Szalonna”

22.30 Blackriders – Ír és amerikai népzene 

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében
14.30 Liliomfi

Mákófalvai Kós Károly Népház Színköre

16.30 Öregapám mesefája
rozsnyói Meseszínház
Báb – játék, mese Szerencsés János igaz 
történeteibôl
Badin Ádám emlékezetébôl játékká álmodta: 
Környei Alice, rendezô-tervezô: Környei 
Alice; zenei munkatárs: Dsupin Pál, Czakó 
József; kivitelezés: Ulman István – Jaros Milo 
– rigó Béla; játsszák és zenélik: Badin Ádám, 
Környei Alice, Czakó József
A népmesevilág és a polgárosodó mesteremberek 
me se világa találkozik ebben az elôadásban.
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TaliándörögdTaliándörögd
17.30 Mese és muzsika a juhok keresésérôl

A meséket írta: Hatházi András; zenei 
szerkesztô: Könczei Csongor
Elôadja: Hatházi András (mesélô), Albert 
Szilárd (hegedû), Könczei Bálint (brácsa), 
Könczei Csongor (cselló) és Gyárfás róbert 
(nagybôgô, harmonika)

19.00 A Fonó Zenekar és vendégei koncertje 
A Fonó Zenekar vendégei Spitzer Gyöngyi 
SOMA (dzsesszénekes), Gerendás Péter (a hazai 
könnyûzenei mûfaj fenegyereke, a beat leg ádá-
zabb „hagyományôrzôje'), valamint Szôke András 
(humorista, vizuális kommunikátor).
Fonó Zenekar: Herczku Ágnes – ének / Agócs 
Gergely – ének, furulya, duda, tárogató / 
Gombai Tamás – hegedû / Pál István „Szalonna” 
– hegedû / D. Tóth Sándor „Satya” – brácsa, 
ütôsök / Kürtösi Zsolt – bôgô, harmonika

21.00 Zalán Tibor–Bakos Árpád: SZULAMIT
assotiatio con musica
Szabadkai Népszínház Magyar Társulata
Játsszák: Kovács Andor, Vágó Kriszta m.v., 
Vicei Natália, Csernik Árpád, Gregus Zalán 
m.v., Mezei Zoltán, Mészáros Árpád m.v., 
ralbovszki Csaba, Szilágyi Nándor, Szôke 
Attila, Varga Tamás m.v.

Zenész: Bakos Árpád m.v., Pálfi Ervin, 
Pešikan Balša m.v. / Spasović  Dejan m.v., 
Szedlár rudolf m.v.
Tûznyelô: Takács Borza Ákos m.v., Fehér 
Attila m.v., akrobata: Nagy róbert m.v., 
Szügyi Szilárd m.v., hastáncos: Harangozó 
Zita m.v.

Zeneszerzô: Bakos Árpád m.v., librettó: 
Zalán Tibor, koreográfus: rogács László 
m.v., tér- és ruhaterv: Csík György m.v., 
zenei konzultáns: Ifj. Lakatos László m.v., 
maszkok, szélhangszerek: Takács Tibor – Faki, 
munkatárs: Brestyánszki B. r., a koreográfus 
asszisztense: Mezei Zoltán, rendezôasszisztens: 
Körmöci Petronella, dramaturg: Hernyák 
György, Bakos Árpád m.v.
rendezô: Hernyák György, Jászai-díjas

23.00 DUNA MOZI
 Tolvajok királya (2004, 104')

németszlovák játékfilm 
r.: Ivan Fila
Megrendítô és megkapó mai keleteurópai történet 
a számkivetett és kiszolgáltatott gyerekekrôl.

 Fekete kefe (2004, 83') magyar játékfilm
r.: Vranik roland
A történet, amely egyetlen nap alatt játszódik, 
négy fiatal pesti srác kényszerû, de ártalmatlan 
ámokfutását meséli el. 

 Lanterna – ahol a magány se jár (2007, 60')
magyar dokumentumfilm
r.: Kis Anna és Somogyvári Gergô
Az Adrián 1818 és 1899 között 48 világítótorony 
épült, azzal a céllal, hogy segítsék a navigációt és 
biztosítsák az OsztrákMagyar Monarchia ten
geri fennhatóságát. 1986ra mindegyik fényrend
szerét automatizálták, de az ôrök a mai napig 
ott élnek...

 Kézjegy: Kulka János (2006, 40') portréfilm
r.: Fazekas Csaba

JÚLIUS 30. (hétfô)
ÔSÖK HÁZA 
Egész nap: LOGO Mobil a Völgyben

Bemutatkozik a Logo Mobil Ifjúsági Szolgálat
Minden, ami prevenció!

8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással
Középkor a Völgyben

9.00 Láthatatlan világaink – Varga János

10.00 Az észak-amerikai indián 
hagyományokról, a kanadai indiánok 
táncairól – Pesovár Anna-Tisza Sándor

11.00 Tóépítés Szôke módra: fató. Tóépítés 
– tavi és tóparti növények – Lepar Karmen

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Könyvbemutató
 Kincses Zoltán: A jó pásztorok 
(vallástörténeti oknyomozó regény)
A szerzôvel és Bihari Gábor kiadóval Illés 
Sándor plébános beszélget

15.00 Ami a talpunk alatt van, Taliándörögd 
környezetének geológiája – Bodorkós Zsolt

16.00 Estiskola – Videóvetítés, beszélgetések

17.00 MegyaBass Group koncert 
Mohai Tamás, Zsemlye Sándor, Milosevics 
Mirko, Delov Jávor

KATOLIKUS TEMPLOM – 
HANGJÁTÉKSZÍNHÁZ
11.00 Molnár Péter: Keresôk

A rendezô: Vajdai Vilmos

14.00 Vinnai András: A másikember
r.: Vinnai András (premier elôtti bemutató)
Utána: Elektroakusztikus zene a Magyar Rádióból
Faragó Béla: Piszkos munka 12” 50'

TALIÁNDÖRÖGD, ÚJ ISKOLA TERASZA 
10.00-20.00 „HANGOMKÖNYV” 

„Saját hangos könyve, vigye haza!”

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
11.00-19.00 Fauna Egyesület: Legyél Te is 

kotlós tyúk! (lásd július 28, Vigántpetend)

12.00-16.00 Via Viridis Egyesület: Kézmûves 
foglalkozás rongybáb készítés

15.30 Zöld Pont Alapítvány: Mindennapi 
kenyerünk és recycling
Gabonabemutató és beszélgetés
Benda Judit: Miért teljesôrlésû, miért bio?

16.00-18.00 Zöld Pont Alapítvány: 
Ökokreativiti –Alkotókör (lásd július 27.)

17.00 Védegylet: Filmvetítés
Jeremy Brecher és Tim Costello: Globális Falu 
vagy Globális Faló? (30', magyar felirattal)

 Takács Mari, Kiss Csilla: GMO? Köszi, ne! 
(17', magyar)

 Erôs kávé (9', magyar felirattal)

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 Bemutatkozik az Újnautilus 

– Beszélgetés az alkotókkal 
Bánki Éván és Szigeti Csabán keresztül kötôdünk 
a nemrég létrejött Újnautilushoz. Az ott megjelenô 
szer zôk közül sokan (Czapáry Veronika, Tolvaj 
Zoltán, LadányiTúróczy Csilla) a mi felol va só
estjeinkrôl is ismertek. (www.ujnautilus.info)

 Koncert: Hangraforgó

KATOLIKUS TEMPLOM
19.00 Csáki András gitár szólókoncertje 

A fiatal magyar gitáros nemzedék egyik leg ki
vá lóbb ja, számtalan nemzetközi verseny gyôz
tese, aki az idén diplomázott a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetemen, a hangszer iro dal má
nak gyöngyszemeibôl játszik Bach, M. Giuliani, 
A. Lauro, A. Barrios, M. CastelnuovoTedesco 
mûveibôl válogatva.

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Lajos király leesett a lovárul – a XVIXVII. 
század énekelt versei 

LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház
09.00 Linómetszés

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi Népi Olimpia

18.00 Ajkai Reneszánsz Együttes

19.00 Zagyva Banda koncertje 
A zenekar tagjai egy ben a Folkológia oktatói is. 

20.30 Los Andinos – Koncert és táncház 

22.00 Blackriders  – Ír és amerikai népzene 

ÓVODAKERT – KOLIBRI SZÍNPAD
11.00 A bôgôs fia meg az ördögök (50')

Vaskakas Bábszínház
Cigány népmese nyomán zenés bábjáték a bôgôs 
fiáról, s a pokolba bújtatott királykisasszonyról. 
rendezte: Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor 
Játsszák: Buzás Mihály, Kocsis rozi, rab Viki

16.00 Barbro Lindgren: Kukacmatyi (60')
Kolibri Színház
(Színlapot lásd Kapolcs, Júl. 29. Evangélikus 
Udvar, 16.30)

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
17.00 Ütôhangszeres hangverseny 

A 2006. évi országos szakközépiskolai ütô hang
szeres verseny díjazottjainak és a Bartók Béla 
Zene mûvészeti Szakközépiskola ütôtanszakának 
koncertje

19.30 Szalai Péter és Monori András koncertje
Indiai hangszerekkel, tabla, bansuri és szarangi

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
18.00 „Szolnoki bográcsborítás, cipóba”

Mai étel: Lencsegulyás

18.45 Jazzlesz 
Repertoárjukon a '30as, '40es évek swing 
slágerei, latin jazz standardok szerepelnek
Tagok: Krajczár József (zongora), Ugró Béla 
(dob), Urbán Imre (bass)

22.00 Szeres Együttes – moldvai táncház

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében
15.00 Liliomfi – a Mákófalvai Kós Károly 

Népház Színkörének elôadása
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17.00 Juhfia Jankó (gömöri népmese)  

Rozsnyói Meseszínház
Közösségi játék bábokkal, maszkokkal
Palóc népmese alapján játékká álmodta Badin 
Ádám, rendezô-dramaturg: Badin Ádám, 
díszlet: Ulman István, bábok: Boráros Szilárd, 
maszkok: Benko Pál, zene: Czakó József
Játsszák, mesélik, zenélik: Badin Ádám, Badin 
Gabriella, Czakó József
A játék a Fehérlófia címû mese egy nagyon 
érdekes palóc változatából készült, az egykor 
közösségi játékként gyakorlott, ma in ter aktív 
elôadásmódként ismert bábosmaszkos pro dukció 
formájában, élô zenével, sok énekkel és játék kal.

18.00 A rahói Hucul zenekar koncertje 
A hagyományos felállású Hucul zenekar igazi cse
me gé nek ígérkezik minden zenekedvelô számára. 
A régi magyar koronaváros, Rahó környékén, a 
Tisza felsô folyásánál élô hucul nép eredetének 
fel tá rására több próbálkozás is volt, egyelôre 
si ker telenül.
A zenekar felállása: hegedû, harmonika, dob, 
cimbalom, szopilka-pásztorfurulya, dremba-
doromb és természetesen ének hucul nyelven.

19.00 Félig nyúzott bakkecske – ôsbemutató 
Rozsnyói Meseszínház
Gömöri tréfás állatmese
Játsszák, mesélik, zenélik: Badin Ádám, Badin 
Gabriella, Czakó József

21.00 Zalán Tibor–Bakos Árpád: SZULAMIT
Szabadkai Népszínház Magyar Társulata
Színlapot lsd. július 29.

23.00 DUNA MOZI
 Kívül tágasabb (2005, 122') 

Amerikainémet játékfilm
r.: Wim Wenders
A jobb napokat is megélt Howard Spence fiatalon 
westernfilmek sztárjaként élte életét, most, 60 
évesen drogokkal, alkohollal és könnyûvérû, fiatal 
lá nyok szerelmével táplálja lankadó életkedvét. 

 Jagoda, avagy eper a szupermarketben
(2002, 83') Németszerb vígjáték
r.: Dusan Milic
Jagoda (azaz „Szamóca') egy szupermarketben dol
gozik, és az igaz szerelemrôl ábrándozik. Egy reg
gelen egy katonai egyenruhás, állig felfegyverzett 
túsz ejtô jelenik meg a szupermarketben, aki azért 
némi erotikus csáberôvel is bír.

 Napok, amelyeknek értelmet adott a félelem 
Csáki László rövidfilmje (7')

 Egyetleneim (2006, 76') magyar játékfilm
r.: Nemes Gyula  Vígjáték egy mániákusan 
társat keresô fiúról, önéletrajzi elemekkel.

JÚLIUS 31. (kedd)
ÔSÖK HÁZA 
Egész nap: LOGO prevenciós mobil a Völgyben
8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

1770-as évek a Völgyben

9.00 A masszázs dicsérete – Varga János

10.00 Videóval a pow wow ösvényen Ontarioban
Pesovár Anna-Tisza Sándor

11.00 Kerttervezés parasztosan. Kerttervezés 
– növénypárosítások – Lepar Larmen

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

15.00 Mítosz és valóság. A drágakövek 
tulajdonságai és hatásai 1. – Horváth István

16.00 Estiskola – Videóvetítés, beszélgetések

KATOLIKUS TEMPLOM – HangJátékSzínház
11.00 Iris Disse-David Höner: Táncol a halál is

r.: Iris Disse
14 órakor Szemzô Tibor: Örvény - oratórium

r.: Szemzô Tibor
Utána: Elektroakusztikus zene a Magyar Rádióból
Decsényi János: Kövek 11' 41”

TALIÁNDÖRÖGD, ÚJ ISKOLA TERASZA 
10.00-20.00 „HANGOMKÖNYV” 

„Saját hangoskönyve, vigye haza!”

ÓVODAKERT – KOLIBRI SZÍNPAD
10.00-17.00 Kolibri kézmûves mûhely

Vidám, zenés foglalkozások gyerekeknek. 

11.00 Vándormesék, mesevándorok (5 éves kortól)
Kolibri Színház
Három kis mesénkben elvándorlunk Tükör or
szágba, ahol egy ének lô sárkány tartja rettegésben 
a város lakóit , va lamint megismerkedünk egy 
juhásszal, aki érti az állatok szavát.

16.00 A Nap, a Hold és a Csillag elrablása
Kolibri Színház
Közös játékra hívjuk mindazokat, akik szeretik 
a vásárinépi játékokat, és akár szereplôként is 
szí ve sen alakítják történetünket.
Játsszák: Alexics rita, Kováts Orsolya, Krausz 
Gábor

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
11.00-19.00 Fauna Egyesület: Legyél Te is 

kotlós tyúk! (lásd július 28. Vigántpetend)

12.00-15.00 Via Viridis Egyesület: Kézmûves 
foglalkozás – Pénztárca készítése kombi dobozból

12.00-17.00 Recycle Mission Hungary: Workshop
Részletesen lásd a július 29i programnál!

15.30 Via Viridis Egyesület: SZÁJZÁR
Bábelôadás

16.00-18.00 Zöld Pont Alapítvány: 
Ökokreativiti – Alkotókör (lásd júl. 27)

17.00 Zöld Pont Alapítvány: Beszélgetés
Benda Judit: Zsömlesütve és az ökokonyha 
fortélyai

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
17.00 Ütôhangszeres hangverseny 

A 2007. évi debreceni fôiskolai ütôhangszeres 
verseny díjazottjainak koncertje

19.30 Fábri Boglárka - Müller Dénes koncertje
Ütôhangszeres zene 

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 Bemutatkozik a Dokk

Beszélgetés az alkotókkal (http://dok.hu)
A Dokk talán a legöregebb irodalmi fórum. 
Alapítója, Jónás Tamás a Ködlámpa estjeit az 
elsô alkalomtól figyelemmel kíséri, Ijjas Tamás 
és Tolvaj Zoltán pedig nemcsak meghívott szer zô
ként, de moderátorként is közremûködtek nálunk. 
Vendégünk volt Székely Szabolcs, Bajtai András, 
estjeinket látogatja Lackfi János, Simon Márton 
Koncert: A Dokk zenészei (Székely Szabolcs 
és barátai)

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Akkor fegyvert, pénzt, ruhát – a Kilencek 
költôcsoport énekelt versei 

LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház
09.00 Linómetszés

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi Népi Olimpia

18.00 PresszóTangóLibidó 
Nagyon szeretnének egy jót muzsikálni a Lôtéren, 
mert erôs érzelmi szálak kötik ide Ôket, ráadásul 
a dalaik egy része is itt szüle tett. Harmonika, 
trombita, gitár…a mûfaj meg ha tá roz ha tatlan.

20.00 Lighthouse Musik  
A zenei hangzást a világ 5 földrészérôl származó, 
több mint harmincféle egzotikus ütôhangszer lük
tetô ritmusa teszi különlegessé. 
Gulyás Péter: elektromos és akusztikus gitárok, 
basszusgitár, ír furulya / Karsai Gizella: ének, 
vokál, bodhran / Brátán Vera: ének, vokál / 
Mády Kálmán: dob, konga, bongó, surdo, 
triangulum, udu, ritmus-ütôhangszerek / 
Kelemen Gábor: ritmushangszerek, chimes, 
esôfa, akusztikus ütôs effektek / Honéczy 
Zoltán: basszusgitár, akusztikus gitár, 
szintetizátor / Binder György: cajon, djembe, 
shaker, konga / Balogh Amanda: vokál / 
Állandó vendégszólista: Grencsó István: tenor- 
és szopránszaxofon, fuvola

22.00 Blackriders – Ír és amerikai népzene 

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
18.00 „Szolnoki bográcsborítás, cipóba”.

Mai étel: Zúzapörkölt

18.45 Bartók Béla Zeneiskola Big-Band-je 
Swing, latin, jazzrock és funky dallamok 

20.00 Jazzlesz (lásd július 30.) 

22.00 Szeres Együttes – mondvai táncház 

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében

Egy nap a régi zene jegyében

16.00 A Codex együttes koncertje 
Az együttes mûsorán a magyar régi zene darabjai 
szerepelnek a Vietoris, az Aponyi és a Kájoni
kódexbôl, Magyar Táncok a sepsiszentgyörgyi 
Martonffy Istvánkéziratokból.
Kovács László – hegedû, Sinka Éva – hegedû, 
Adorján Csaba – brácsa, Lázár Zsombor 
– cselló, Szôgyör Árpád – bôgô, Málnási Éva 
– fuvola, Filip Ignác – fuvola

17.00 Gágyor Péter: Mátyás király bolondjai
Dunaszerdahelyi Szevasz Színház
Szereplôk: Tóth rita, Bodonyi András, Kiss 
Szilvia, Gál Tamás 
rendezô: GÁGYOr PÉTEr

A társulat 2002ben Rév Színházként indult, 
majd SZEVASZ (SZErdahelyi VÁrosi Színház) 
néven önállósodott és vált Szlovákia harmadik 
hiva tásos színházává.
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 18.00 Vetélytársak (reneszánsz táncjáték)

Passamezzo Historikus Együttes, Kolozsvár
A táncjáték a nemesek és parasztok közti versengést 
jeleníti meg. 
Mûvészeti vezetô: Szabó Mária
Koreográfus: Fülöp Csilla

19.00 Prímástalálkozó 
A népzene, a dzsessz és a világzene csillagai egy 
színpadon, bemutatva a ma gyar népzene szépségét 
és sokszínûségét.
Közremûködnek: Szalóki Ágnes, Potta Géza, 
Dresch Mihály, Balogh Kálmán, Vizeli Balázs, 
Pál István „Szalonna”, Both Miklós, Korpás 
Éva, Mester László, Doór róbert
Házigazda: Lakatos róbert

21.00 Erdélyi körkép
Mary Collins (London, royal College), a 
Passamezzo Historikus Együttes (Kolozsvár), 
a Collegio Stavagante (Bukarest) és Codex 
együttes (Sepsiszentgyörgy) közös elôadása
Írta és rendezte: Mary Collins
Elôadók: Mary Collins – tánc; Tóth Márta 
– tánc; Ványolos András – tánc; Varga Gábor 
– tánc; Szabó Mária – tánc, fuvola; Filip Ignác 
– tánc, fuvola; Mihail Ghiga – hegedû, tánc; 
Irina Nastase – csembaló; Ciprian Câmpean 
– gordonka; richard Moat – tánc
Az elôadás mûvészeti igazgatói: Mary Collins, 
a londoni royal College barokktánc-tanára 
és koreográfusa, valamint dr. Mihail Ghiga, a 
Bukaresti Nemzeti Zenei Tudományegyetem 
adjunktusa
A színpadi történet az 1700as évekbeli Csík som
lyón játszódik, egy képzeletbeli kolostor és fogadó 
ve gyes életterében.

22.30 DUNA MOZI
 Maszájok – az esô harcosai (2005, 90') francia

r.: Pascal Plisson     KeletAfrika mélyén egy 
maszáj faluban a törzs két ifjú harcosa közül csak 
egy tér vissza a szavannákról... 

 A láz (2005, 110') Olasz játékfilm
r.: Alessandro D”Alatri
A harmincas éveiben járó vidéki földmérnök, 
Mario arról álmodozik, hogy barátaival lokált 
nyit...

 Veri az ördög a feleségét (1977, 95') magyar
r.:  András Ferenc 
Forgatókönyv: Bereményi Géza

András Ferenc elsô filmjében pesti rokon érkezik 
Kaj tárékhoz a Balatonfelvidékre, vele jön a párt
funk cionárius fônök is. Kajtárné lucullusi la ko
mával akarja elkápráztatni a vendégeket, sütnek, 
fôz nek, rétestésztát húznak, krémet fôznek, lekvárt 
ka varnak. Mindez azért történik, hogy fiai jö vôjét 
egyengesse...

AUGUSZTUS 1. (szerda)
ÔSÖK HÁZA 
Egész nap: LOGO prevenciós mobil a Völgyben.

8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással
A Tallián család története

9.00 Engedd el magad!(az autogén tréningrôl)
Szirbikné Tószegi rózsa

10.00 Az észak-amerikai indián hagyo-
mányokról, a kanadai indiánok táncairól
Pesovár Anna-Tisza Sándor

11.00 A sziklakert születése: a tudás fája 
gyökeret ereszt a bölcsek kövén. Sziklakert 
építése – sziklakerti évelô növények
Lepar Karmen

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Könyvbemutató
Kincses Zoltán: A mélység bajnoka 
(történelmi regény)
A szerzôvel beszélget Szôke András

15.00 Mítosz és valóság. A drágakövek 
tulajdonságai és hatásai 2. – Horváth István

16.00 Estiskola –  Videóvetítés

17.00 Eichinger Qartett koncertje 

KATOLIKUS TEMPLOM – HangJátékSzínház
11.00 Péterfy Gergely: A vadászgörény

r.: Solténszky Tibor

14.00 Forgách András: A kulcs
(premier elôtti bemutató)
r.: Forgách András
Utána: Elektroakusztikus zene a Magyar Rádióból
Pintér Gyula: Toccata 8' 08”

TALIÁNDÖRÖGD, ÚJ ISKOLA TERASZA 
10.00-20.00 „HANGOMKÖNYV” 

„Saját hangoskönyve, vigye haza!”

ÓVODAKERT – KOLIBRI SZÍNPAD
10.00-17.00 Kolibri kézmûves mûhely

Vidám, zenés foglalkozások gyerekeknek.

16.00 Az élet és a halál vize (50')
Árgyélus Színház (Szlovákia)
Palóc népmese Jankó király firól és Tündérszép 
Ilonáról.
Elôadja: Écsi Gyöngyi, hangszeren 
közremûködik: Kováts Marcell

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
12.00-16.00 Via Viridis Egyesület: Kézmûves 

foglalkozás – Terméskép készítés

12.00-17.00 Recycle Mission Hungary: Workshop
Részletesen lásd a július 29i programnál!

15.30 Zöld Pont Alapítvány: ÖnIsMerNi?
Beszélgetés 
Szemán Erika: A szülô is ember

16.00-18.00 Zöld Pont Alapítvány: 
Ökokreativiti –Mozgástér
Kovács Nóra, Erdôs Sári, Boross Martin: 
Önismereti közösségi játékok

17.00 Védegylet: Filmvetítés
Erwin Wagenhofer: Megesszük a világot (50')
Az emberiség élel miszerellátása nem több mint 
néhány tucat mul tinacionális cég versengésének 
színtere? 

 Focivarázs (11', magyar felirattal)
Pakisztánban gyerekek varrják a focilabdákat 
is ko la helyett. Meg tudjuk ezt változtatni in nen 
Európából? 

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
12.00-14.00 „Gurumenta” Darbuka-Mûhely

4 napos tradicionális arab ütôhangszer oktatás
sorozat a végén közös fellépés lehetôségével.
Oktatott ritmusok: malfouf, maqsoum
Mûhelymester: gM Pápai Ferenc, 
ütôhangszeres-zenész
Feltétlenül hozzál magaddal darbukát esetleg 
djembet vagy kerámiadobot.

18.00 „Szolnoki bográcsborítás, cipóba”
Mai étel: Sertéspaprikás

18.45 Bartók Béla Zeneiskola Big-Band-je 

20.00 guruMenta anonim VILÁGZENGE –jam 
Hozd magaddal autentikus instrumentális hang
sze red és legyél részese a közös örömzenélésnek.....
azaz tûzgyújtás dobszó és hegedû és furulya, 
fulyara, gitár, harsona, bôgô, citera doromb, 
didgeridoo, oud, welcome!! amit kihagytam azt is 
hozd!!! üdvözlettel gm

22.00 Marooned Gitár Duó 
2003ban gondolt két fiatal szolnoki gitáros 
egy me részet: a progresszív rockzene kiemelkedô 
klasszi ku sának életmûvébôl merítenek.
Marosi Géza László, Csányi Sándor Csaba

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
17.00 A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 

ütôhangszeres hallgatóinak hangversenye

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 Bemutatkozik a Dokk

Beszélgetés az alkotókkal (http://dok.hu)
Koncert: Pécsi Marcell

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Fölfeszített nemzet – énekelt versek a XX. század 
elsô felébôl

LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház
09.00 Linómetszés

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi Népi Olimpia

16.00 Rutinmûtét
A nagyvázsonyi zenekar stílusa vegyes, az 50es 
évek rockabilly muzsi káját ugyanolyan jókedvvel 
játszák, mint a bluest,a funkyt, és a modern 
rockzenét. Számukra ez Rutinmûtét...

18.00 Antal Zsuzsanna & Fisher's Company 
Elô adá suk ban a latin zene, a swing, jazz, filmzene, 
gospel, más kategóriák egyaránt szerepelnek. 
Gitár, elektromos zongo ra, dob mellett hegedû, 
brácsa, cselló, bôgô, fuvola, trombita és egy 15 fôs 
kórus is megszólal.

20.00 Matocsáv 
Bánáti fúvószenekarok hangzásának átültetése 
magyar népzenére.
Tagok: Makó Péter (fúvós hang szerek), Tóth 
Józef (fúvós hangszerek), Csávás Attila (fúvós 
hangszerek), Balogh Kálmán (cimbalom), 
Molnár Péter (nagybôgô)

21.00 Táncház 

22.00 Kormorán Memory Band  
Fe szes gitár zenével megtûzdelt, semmi máshoz 
nem ha son lítható folkrock zene.

23.30 Blackriders  – Ír és amerikai népzene 
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KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében
13.30 Tintintáré – az Árgyélus Színház elôadása

Felföldi népzene, népdalok és mondókák az élet 
gyermekdeden kerekded eseményeirôl és je len
ségeirôl, napokról és hónapokról. Névcsúfoló és 
állat bôgetô játékos felelgetôk, kis mesék ízes palóc 
nyelven.
Elôadja: Écsi Gyöngyi, síppal-dobbal, 
dudával, tekerôvel és csengô-bongással kíséri: 
Kováts Marcell

15 ÉVES A DUNA TELEVÍZIÓ
14.00-15.30 Völgykimittud

moderátor: Banner Géza
Mûsorvezetôink nem csak okosak, szépek, sze
ret ni va lók, hanem remek elôadók is. Persze ezt 
nem kell ko molyan venni, de érdemes megnézni 
ôket élôben. A „ki mit tud?” persze alkalmat ad 
a „völgy la kók” szereplésére is. Készüljenek hát 
mesé vel, verssel, tánccal, illetve bármivel, ami 
meg mu tat ható! A zsûri értékelni fogja!
Szereplôk: Kalocsai Andrea, Varga Edit, Farkas 
Bea, Asbóth József, Tóth Kriszta, Kalocsai 
Andrea, Knézy Jenô, és a vállalkozó kedvû 
nagyérdemû!

16.00-17.00 Völgykikötô 
Ma sok-sok program közül választhat a 
közönség. Mi segítünk dönteni, a nap 
mûvészvendégeivel!
Moderátor: Kalocsai Andrea

17.00-19.00 Dobozba zárt világ  
Moderátor: Barkó Judit

 15 éves a Duna Televízó!
Vendégek: Sopsits Árpád filmrendezô, 
Mispál Attila filmrendezô, András Ferenc 
filmrendezô, Durst György producer, Sebô 
Ferenc zeneszerzô, Kocsis Tibor filmrendezô, 
Für Anikó színmûvész, Valamint Cselényi 
László, a Duna TV elnöke, Pörös Géza, 
Pomezanski György alelnökök.
Színpadon: Balkán Fanatik, Meenakshi Dóra, 
indiai táncosnô

19.00 Vásári játékok a Zentai Színtársulattal

20.00 Bátai tamburazenekar 
Magyar, beás cigány és rác zenék.

21.00 Színház és zene – Könczei Árpád 
koncertje

Válogatás a sepsiszentgyörgyi Háromszék Tánc
együt tes és Tamási Áron Színház felkérésére kom
ponált színpadi zenékbôl. 
Filip Ignác – fuvolák, réman Zoltán 
– klarinét, szoprán- és tenorszaxofon, Kerekes 
József – trombita, Papp István Gázsa – hegedû, 
Árendás Péter – brácsa, Lelkes András 
– nagybôgô, Barcza Zsolt – harmonika, Lutz 
János – jazzbôgô, Kertész János – dobok, 
Könczei Árpád – zongora, szintetizátor

22.30 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli 
komédia – a Szevasz Színház elôadása
Szereplôk: Gál Tamás, Benkô Géza, Olasz István
A fiatal, am bíciókkal teli bíró és két lecsúszott 
partjelzô meccs elôtt, közben és után. Konfliktusok, 
bánatok, örö mök szétszórt kavalkádja...

23.45 DUNA MOZI
 Chihiro szellemországban (2001, 125')

japán animációs film        r.: Hayao Miyazaki
Chihiro, a tízéves, önfejû kislány meg van gyô zôd
ve arról, hogy az egész világ körülötte forog...

 Kézjegy: Sebô Ferenc (2007, 40') portréfilm
rendezô: Sztanó Hédi

 Az élet egy csoda (2004, 148')
belgafrancia vígjáték         r.: Emir Kusturica
1992. Bosznia. Luka azt trevezi, hogy egy 
olyan vasútvonalat épít sen, amely összeköti 
Szerbiát Horvátországgal, tu ris ta paradicsommá 
változtatva így a vidéket, ahol nem érzékeli a 
közeledô háború szelét….

AUGUSZTUS 2. (csütörtök)
ÔSÖK HÁZA
8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

Építészet

9.00 Egészségünk törvényei (életmód)
Szirbikné Tószegi rózsa

10.00 Videóval a pow wow ösvényen Ontarioban
Pesovár Anna-Tisza Sándor

11.00 A sámánoktól az mri-ig. Fûszernövények, 
gyógynövények, termesztése és hatásai
Lepar Karmen

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Megbékélés az ôsök és a falu között
Megemlékezés Tallián Ignác halálának 250. 
évfordulójáról – Nagy István

15.00 Az ásványok és drágakövek az emberiség 
kultúrtörténetében 1. – Szakáll Sándor

16.00 Estiskola – Videóvetítés

17.00 Fragment koncert 
Hegyi Tibor, Váczi Dániel, Nagy Péter

KATOLIKUS TEMPLOM – HangJátékSzínház
11.00 Osman Lins: Hahn, az elefánt

14.00 Mándy Iván: Hang a telefonban
A rendezô: Varga Géza
Utána: Elektroakusztikus zene a Magyar Rádióból
Szigeti István: Concertino Aveirense 9' 15”

TALIÁNDÖRÖGD, ÚJ ISKOLA TERASZA 
10.00-20.00 „HANGOMKÖNYV” 

„Saját hangoskönyve, vigye haza!”

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
9.00 Gyógynövénytúra Halimbára

Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

12.00-17.00 Retextil Alapítvány: Workshop
Részletesen lásd a július 28i programnál!

14.00 Via Viridis Egyesület: SZÁJZÁR
Bábelôadás (lásd július 28.)

15.30 Recycle Mission Hungary: Bemutató
A Recycle Mission Hungary tagjai bemutatják 
egy komplett bicikli minden alkatrészének újra
hasz no sítását.

16.00-18.00 Zöld Pont Alapítvány –  
Ökokreativiti – Mozgástér
Kovács Nóra, Erdôs Sári, Boross Martin: 
Önismereti közösségi játékok

17.00 Zöld Pont Alapítvány – ÖnIsMerNi?
Beszélgetés
Kiss Hermina: Grafológia és önismeret

ÓVODAKERT – KOLIBRI SZÍNPAD
10.00-17.00 Fotogramma készítés Zalka Imrével

150 éves fotográfiai eljárás (argentotípia) se gít sé
gé vel lenyomatok készítése növényekrôl, levelekrôl, 
ma dártollakról, kicsiknek és nagyoknak.

10.30 Gitte Kath-Jakob Mendel: Semmiség 
Kolibri Színház (45')
Egy olyan ember meséli el az életét, akinek 
összes holmija elfér egy ládában, mégis ô az, aki 
megajándékoz minket. Semmiség – mondja –, de 
ne higgyünk neki, tanyasi történetét együtt játsz
va vele mindnyájan gazdagabbak leszünk.
rendezte: Novák János Játssza: Tóth József

17.00 Siklósi Gábor: Grim/m/aszok (50')
Figurina Animációs Kisszínpad
Tárgyjáték élôzenével, minden korosztálynak. 
Ebben a mûsorban közönséges használati tárgyak 
adnak elô négy Grimmmesét („Hófehérke és a 
hét törpe”, „A nyúl meg a sün”, „Csipkerózsika”, 
„Pi ros ka és a farkas'), bizonyítván, hogy a fantá
zia segítségével minden életre kelhet.
Játsszák: Fers Klára és Siklósi Gábor

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
12.00-14.00 „Gurumenta” Darbuka-Mûhely

Részletesen lásd az augusztus 1i programnál.

18.00 „Szolnoki bográcsborítás, cipóba”
Mai étel: Öregtarhonyás marha

18.45 Marooned Gitár Duó (lásd aug. 1.) 

20.00 guruMenta anonim VILÁGZENGE –jam
Részletesen lásd az augusztus 1i programnál. 

22.00 TRIO LATINO – latin gitárzene 
Harangozó Kristóf, Gulyás Marcell, Szabó 
András

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 Ensemble Zündholz – 4 zenész – 4  

mentalitás 
Mûvek a reneszánsztól napjainkig.
Peter Forcher – klarinét (a graz-i Zeneakadémia 
professzora, vezetô karmester: Pannonischen 
Blasorchester) Marie-France Sylvestre 
– klarinét (Kanada, Orchestre des Jeunes du 
Québec, oberschützeni Konzervatóriumban 
zenetanár), Hérics Tímea – fagott (Gyôr, 
WASBE Nationale Wind Orchester, Teheraner 
Symphonieorchester, Wiener Jeunesse 
Orchester), Heinz Steinbauer – klarinét 
(Hartberg, zeneiskola tanára, Kammerorshester 
Hartberg, graz-i szimfónikusok, Pannonischen 
Blasorchester, kamaraformációk)

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 Bemutatkozik a Prae

Beszélgetés az alkotókkal (www.prae.hu/prae)
A Prae eddig csak nyomtatott formában volt 
elérhetô, de online folyóiratként egyre nagyobb 
sikereket könyvelhet el. Szerzôi: Balogh Endre, 
Barta András, Pál Dániel Levente 
Koncert: Metaflora

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Dal a jövôrôl – a Hetek költôinek énekelt versei
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LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház
09.00 Linómetszés

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi Népi Olimpia

18.00 Psycho Mutants 
„... a zenénknek egyszerre van sötét oldala és egy 
nagyon vidám is...”

20.00 30Y 
Az alternatív rockzene egyik legjelesebb kép vi se
lôje Magyarországon. Koncertjük a Lôtér prog
ram elmaradhatatlan része.

22.30 Dongó, Mangó és Hajnóczy 
Szokolay Dongó Balázs egyike a legkiválóbb hazai 
népzenei fúvósoknak. Szopránszaxofonon, kü lön
féle furulyákon, kavalon, magyar, horvát dudán 
és bármi fújható hangszeren játszik. Specialitásai 
közé tar tozik a moldvai zene, a Kárpátokon 
túl élô csán gók balkáni, román, keleti színekkel 
gazdag stílu sa. Társai Hajnóczy Csaba (gitár) és 
Dj Mango, mind ket ten elkötelezett kutatói az új 
hangzások és a sodró energia világának.

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében
16.00 Vásári játékok a Zentai Színtársulattal

17.00 A Técsôi Banda koncertje 
Máramarosi népcsoportok zenéjét hagyományhû 
elô adás ban szólaltatja meg.
Játsuanak: Joszip Cservanec (Jóska), Mihailo 
Cservanec (Misu), Jurij Cservanec (Júra) és 
Ivan Popovics Mikolajovics (Iván)

18.00 „...Bô Magyarországon párja nem vóut...” 
Árgyélus Színház
Elôadja: Écsi Gyöngyi 
hangszereken muzsikál: Kováts Marcell
Népmesék a parasztbibliából, népi hangszerek 
be mu ta tása, népdalok és mondókák ízes gyönyör
köd tetô nyelven, abból a roppantott világból, 
ahol az égnek hegyin, a Hódnak hátán nyílik és 
zárul az ég. 

19.00 Sotkovszky Lajos – Egyszerû szavak
lemezbemutató koncert
Sotkovszky Lajos verseket és saját szövegû dalokat 
éne kel már több mint egy évtizede. Kísérôzenekar 
az Emmer Band, kiegészülve Farnbauer Péterrel. 
Emmer Péter – gitár, ének, Farnbauer Péter 
– billentyû, gitár, Dömötör Ede – basszusgitár, 
Martin Géč – dob

21.00 Szigligeti Ede: LILIOMFI
társadalmi vígjáték
A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 
Színház és a Gyulai Várszínház közös 
produkciója
Szereplôk: rácz József, Sôtér István, Kacsur 
András, Vass Magdolna, Kacsur Andrea, 
Szabó Imre, Orosz Melinda, Ferenci Attila, 
Ivaskovics Viktor, Katkó Ferenc, Béres Ildikó, 
Gál Natália, Orosz Ibolya, Krémer Sándor

Jelmez: V. Csolti Kléra, díszlet: Alekszander 
Belozub, rendezô: Vidnyánszky Attila

23.00 Fabatka együttes 
Autentikus népzenei koncert
Az együttes tagjai: Szakál Attila – fretless bôgô 
és kobza, Szabó Lóránt – ütôs hangszerek, 
Kelemen István – hegedû, doromb és kobza, 
Kentelki Kornélia – ének, Ségercz Ferenc 
– pásztorfurulyák, bolgár kaval, bombard

24.00 DUNA MOZI
 Szeress, ha mersz (2003, 93')

belgafrancia vígjáték
r.: Yann Samuel
Julien a totális megaláztatás elôl megmenti Sophiet, 
a lengyel bevándorló kislányt. Ekkor, nyolcéve sen 
indul a két gyerek barátsága. Kita lál nak egy 
játékot: „Meg mered tenni vagy nem? Meg, hát 
persze.”. És mindent megtesznek. Ez a játék egyre 
veszélyesebbé válik, mint valami szenvedély...

 Új Eldorádó (2004, 76')
magyar dokumentumfilm
r.: Kocsis Tibor
Lesz arany. Lesz ezüst. Lesz Új Eldorádó. Lesz 
egy 800 hektáros cianidtározó is, 180 m magas 
gáttal. Csak a meseszép falu, Verespatak tûnik el 
a föld színérôl.

 Kémiai éhség (2005, 100') olasz játékfilm
r.: Paolo Vari, Francesco Scrapelli
Egy mai metropolisz gyárakkal körülvett kül vá
ro sá ban nôtt fel két barát, akik immár eltérô 
uta kon járnak

AUGUSZTUS 3. (péntek)
ÔSÖK HÁZA
8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

XIX-XX. századi zsidó kultúra Dörögdön

9.00 Hiszem ha látom?! (aurafotózás)
Varga János

10.00 Megemlékezés az öcsi zsidó temetôben 

11.00 Fekete László, a Dohány utcai Zsinagóga 
fôkántorának elôadása

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Beszélgetés az ifjúság helyzetérôl, az 
ifjúsági segítô szakemberek munkájáról, a 
segítô munkakihívásairól. 
Tóth László, a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium fôosztályvezetôhelyettese, Bodor 
Tamás fôtanácsos, Öcsi József, a KözépDunántúli 
Regionális Gyermek és Ifjúsági Iroda vezetôje

16.00 Az ásványok és drágakövek az emberiség 
kultúrtörténetében 2. – Szakáll Sándor

17.00 Biokertészkedés – Lepar Karmen

KATOLIKUS TEMPLOM – HangJátékSzínház
11.00 Faludy György – Varga Viktor: Rabludy

Premier elôtti bemutató, r.: Máté Gábor

14.00 Éjszakai állatkert – premier elôtti bemutató
Utána: Elektroakusztikus zene a Magyar Rádióból
Láng István: Capriccio metronomico 7' 47”

TALIÁNDÖRÖGD, ÚJ ISKOLA TERASZA 
10.00-20.00 „HANGOMKÖNYV” 

„Saját hangoskönyve, vigye haza!”

ÓVODAKERT – KOLIBRI SZÍNPAD
11.00 Ragnhild Nilstun: Az apuka (60')

Kolibri Színház (Színlapot lásd Kapolcs, aug. 1. 
szerda, Malomsziget, 21.00)

16.00 Ládafia Bábszínház elôadása
Társulata bábok, hársfából faragva, öl töztetve. 

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
11.30 Dobpergés 
 Az Amadinda családi hangversenysorozata

1. rész – Utak és gyökerek 

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
12.00-16.00 Retextil Alapítvány: Workshop

Részletesen lásd a július 28i programnál!

12.00-17.00 Via Viridis Egyesület: Kézmûves 
foglalkozás – Pénztárca készítése kombi dobozból

15.00-17.00 A Védegylet szegedi csoportja 
bemutatkozik
„A kritikai pedagógia 21. századi kihí vásai” 
(társadalomkritika, ökokritika és az intéz ményes 
struktúrák radikális „átvilágítása”)
Beszélgetnek: Szentistványi István, tanár és 
Málovics György, közgazdász
Moderátor: Újszászi Györgyi

16.00-18.00 Zöld Pont Alapítvány: 
Ökokreativiti – Mozgástér
Kovács Nóra, Erdôs Sári, Boross Martin: 
Önismereti közösségi játékok

17.00 Zöld Pont Alapítvány: ÖnIsMerNi? 
Békefi róbert: Galli módszer

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
12.00-14.00 „Gurumenta” Darbuka-Mûhely

Részletesen lásd az augusztus 1i programnál.

18.00 „Szolnoki bográcsborítás, cipóba”
Mai étel: Csülköspacal

18.45 anDian-guruMenta 
Dian róbert és Pápai Ferenc koncertje

20.00 guruMenta anonim VILÁGZENGE –jam
Részletesen lásd az augusztus 1i programnál. 

22.00 Egy éj a Cabare-ban–minden, ami zene
Darvas Bence és Verebes György kikívánkozó 
mûsora

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 Bemutatkozik a Kelemen-kör

Beszélgetés az alkotókkal
Tagjai: Novák Valentin, Payer Imre, Boldogh 
Dezsô, stb. akik költôi csoportosulásának létre-
jöttében talán a Ködlámpának is szerepe volt. 
Koncert: Sólyom Tamás

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Az magyar ifjúságnak – a XVIIIXIX. század 
énekelt versei

LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház
09.00 Linómetszés

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi Népi Olimpia

18.00 Népi Virtuózok
A Népi Virtuózok or szá gosan is egyedülálló ese
mény, melyen a kü lön bö zô hangszerek nagymes
terei mérik össze tu dá su kat, kápráztatják el 
közönségüket.

20.00 Csík zenekar koncertje 
A Csík zenekar 20 éve meghatározó szereplôje 
Ma gyar ország népzenei életének. Munkájuk leg
na gyobb elismerését jelzi a FonogramDíj, melyet 
2007 év elején érdemeltek ki legutóbbi, „Senki 
nem ért semmit” címû albumért világzene kate
gó riá ban.
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22.00 SoundGixer 

A zenekar könnyen fogyasztható muzsikát játszik, 
a jazz és a popzene határvidékérôl.
Bolvári Örs: egyéb ütôs / Bordás Zoltán: dob 
/ Bótyik Attila: gitár / Hamza Gábor ének / 
Neichl Norbert: szaxofon / Ocskay Gyula: 
billentyû / Szádóczki Iván: trombita / Szladik 
Tibor: harsona / Zdosek Ádám: basszusgitár 

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében
15.00 Tamási Áron: Szegény ördög (bábjáték) 

A Tamási Áron Színház Bábtagozata
Szereplôk: Szôlôsi-Pénzes Szilárd m.v., Nagy 
Sándor e.h., Dósa Attila, Halmágyi Éva e.h., 
Magyarosi Imola, Vass richárd e.h., Páll 
Anikó Katalin e.h., Nagy Lázár József
A felhasznált zenei anyag Fábry Géza és 
Szokolay Dongó Balázs munkája, bábok: 
Szôlôsi-Pénzes Szilárd, Nagy K. Kálmán, Deák 
Barna, díszlet, szcenika, plakát: Deák Barna
rendezô: Nagy Kopeczky Kálmán
A szegény ördög Tamási Áron egyetlen bábdarabja, 
témája a jó és a rossz küzdelme. Már csak egy kér
dés marad: ki a jó, és ki a rossz?

16.30 Korpás Éva és barátai koncertje  
Korpás Éva, a Tükrös, valamint a Lakatos 
Ró bert és a Rév zenekar felvidéki népdalénekese.

17.30 Hamlet, a dán királyfi
korosztálytól függetlenül 6–66 éves korig
Szabadkai Gyermekszínház
Arany János fordítása alapján átdolgozta: 
Szloboda Tibor
Szereplôk: Budanov Sz. Márta, Fridrik 
Gertrúd, Gál Elvira, Gregus Zalán, Kocsis 
Endre, Szûcs Hajnalka, Vörös Imelda
Zene: Szloboda Tibor, kreatív munkatárs: 
Szarapka Tibor, játéktér és rendezés: Szloboda 
Tibor
Hamlet gyerekeknek?! Mindenféleképpen, hiszen 
ez a csodálatos mesélô William Shakespeare talán 
legnagyszerûbb – de biztosan a leg ismertebb és 
legelismertebb – darabja.

18.30 A KOR-ZÁR verséneklô együttes 
Költészetünk – kiváló neves poétáinak jó vol tából 
– kimeríthetetlen kincsestár, ünneplésre méltó 
mérhetetlen gazdagság, melyet ôriznünk és ápol
nunk kell.

19.30 A B-terv együttes koncertje 
A zenekar 2003 szeptemberében alakult 
Moravicán. Ha zenei világunkat nevén kellene 
neveznem, akkor „alter natív etnó”nak hívnám, és 
a világzenébe sorol nám. 
A zenekar tagjai: Boldizsár Zoltán – furulya 
/ Boldizsár Imre – brácsa / Dudás Zoltán 
– basszusgitár / Zvekán Péter – elektromos 
és akusztikus gitár / Tóth Dániel – hegedû / 
Kocsis Zsuzsanna – ének / Poósz Béla – dobok

21.00 Szigligeti Ede: LILIOMFI 
A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 
Színház és a Gyulai Várszínház közös 
produkciója (Színlapot lsd augusztus 2.)

23.00 DUNA MOZI
 Rövidfilm-klasszikusok a Duna Mûhelybôl 

Gyilkosság zárójelben (Gyôrik Mihály, 18')
Szél (Iványi Marcell, 6'), Aranymadár 
(Szaladják István, 25'), Zárás (Kenyeres 
Bálint, 13'), Before Dawn (Kenyeres Bálint, 
13'), Esô után (Mészáros Péter, 5'), Napok, 
amelyeknek értelmet adott a félelem (Csáki 
László, 7'), Darazsak, ludak, körtefa (Csáki 
László, 5'), Kyrie (Mészáros Péter, 5'), 
Holtvágány (Makkai Bence-Cs. Nagy Sándor, 8')
Pillangó (Komár István, 5')

 Egy ismeretlen naplója: Nagy József-portré 
(2003, 51') r.: Tolnai Szabolcs

 Dokumentumfilm Nagy József Párizsban élô, 
vajdasági születésû rendezôtáncos, koreográfus 
kü lönös és hiteles világáról, inspirációinak for rá
sá ról.

 Devdas (2002, 120') Indiai játékfilm
r.: Sanjay Leela Bhansali
Minden idôk egyik legjelentôsebb, leglátványosabb 
és legdrágább Bollywoodfilmje,  indiai Rómeó és 
Júliatörténet.

AUGUSZTUS 4. (szombat)
ÔSÖK HÁZA
8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

Humor a szocializmusban

9.00 A család, mint szentség
Varga János

10.00 Az észak-amerikai indián 
hagyományokról, a kanadai indiánok 
táncairól – Pesovár Anna-Tisza Sándor

11.00 Tóépítés szôke módra: fató. Fóépítés 
– tavi és tóparti növények – Lepar Karmen

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Dörögdi Pál sírkövének beszentelése a 
taliándörögdi Katolikus Templomban

15.00 Szôke megmutatja köveit, én pedig 
megpróbálom kitalálni, mifélék is azok.
Szôke András – Horváth István

16.00 Estiskola –  Videóvetítés

17.00 Kalimutu Saloon Band 
Tagok: Csipszer Dániel, Lakossy Tamás, 
Molnár Szabolcs, Piedl Dániel, Sellyei Gábor, 
Tóth Péter

KATOLIKUS TEMPLOM – HangJátékSzínház
11.00 Ternyák Zoltán rádiós vizsgája volt

Konrád György: A látogató 
r.: Kôváry Katalin

15.00 Tolnai Ottó: Wilhelm-dalok, avagy a 
vidéki Orfeusz    r.: Markovits Ferenc
Utána: Elektroakusztikus zene a Magyar Rádióból
Sugár Miklós: A kráter madarai 12' 50”

TALIÁNDÖRÖGD, ÚJ ISKOLA TERASZA 
10.00-20.00 „HANGOMKÖNYV” 

„Saját hangoskönyve, vigye haza!”

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
9.30 Barkóca túra a Tik-hegyen

Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

12.00-17.00 Recycle Mission Hungary: Workshop
Részletesen lásd a július 29i programnál!

13.30 Via Viridis Egyesület: SZÁJZÁR
Bábelôadás (lásd a július 28i programnál!)

15.00-17.00 A Védegylet szegedi csoportja 
bemutatkozik
 A közösségi rádiózásban és az alternatív médiában 
rejlô lehetôségek (az „auto nóm zóna” címû mûsoruk 
tapasztalatai alapján is)
Beszélgetnek: Szentistványi István, tanár és 
Málovics György közgazdász
Moderátor: Újszászi Györgyi

16.00-18.00 Zöld Pont Alapítvány: 
Ökokreativiti – Mozgástér
Drinóczky Viktória: kreatív tánc, alternatív 
mozgás

17.00 Zöld Pont Alapítvány: ÖnIsMerNi?
Beszélgetés

Dr. Soós Nóra: Tényleg szerencsétlen körülmények 
és rosszindulatú emberek áldozatai vagyunk? A 
mindannyiunkban létezô és a minket mozgató 
tudattalan szerepe életünk alakításában 

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Az országút szélérôl – Saját szövegû dalaim 2.

KATOLIKUS TEMPLOM 
19.00 Mérey Anna (hegedû), Szakály Ágnes  

(cimbalom) és az EAR együttes hangversenye
Pintér Gyula, Szigeti István, Sugár Miklós, 
Vidovszky László, Faragó Béla mûvei
Hangmérnök: Horváth István
Mûvészeti vezetô: Sugár Miklós
Az EAR együttes támogatói: az ARTISJUS, a 
NKA, és a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 Bemutatkozik a Kelemen-kör

Beszélgetés az alkotókkal
Koncert: Tonett

ÓVODAKERT – KOLIBRI SZÍNPAD
11.00 Ládafia Bábszínház elôadása

Társulata bábok, hársfából faragva, öl töz tetve.

16.00 A Nap, a Hold és a Csillag elrablása
Kolibri Színház
Közös játékra hívjuk mindazokat, akik szeretik 
a vásárinépi játékokat, és akár szereplôként is 
szí ve sen alakítják történetünket.
Játsszák: Alexics rita, Kováts Orsolya, Krausz 
Gábor

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
11.30 Dobpergés 
 Az Amadinda családi hangversenysorozata

2. rész – A ragtime kora

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
12.00-14.00 „Gurumenta” Darbuka-Mûhely

Részletesen lásd az augusztus 1i programnál.
Az eddig tanult ritmusok ismétlése, gyakorlat 
az összefûzésükre, közös dob-koreográfia 

18.00 „Szolnoki bográcsborítás, cipóba”
Mai étel: Babgulyás

18.30 „Mert Mibennünk zeng a Lélek”
A Tisza Táncegyüttes mûsora
Az 1946ban alakult szolnoki Tisza Táncegyüttes 
a legrégebbi folyamatosan mûködô néptánccsoport 
Magyarországon. Mûvészeti vezetô: Simon Gyula
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TaliándörögdTaliándörögd
19.00 Molière: A fösvény (40')

Liget Otthon színjátszó Csoport (Szolnok)
A szolnoki Liget Otthon színjátszó csoportja sérült 
fiatalokból áll. Az évek alatt játszottunk már 
parasztkomédiákat, vásári komédiákat és Molière 
színdarabokat is, egyre nagyobb sikerrel. 
Játsszák: Vékási Imre, Kiss Anikó, Szabó 
Anikó, Pikó Sándor, Burai Szabolcs, Bozsó 
Krisztina, Péter Krisztina, Székely Péter, 
Gödön Attila, Száva Kázmér
rendezte: Mozsárné Tarjáni Erika

20.00 Debütál a guruMenta Darbuka-Mûhely!
Fellép és közremûködik Magyarország ismert has
táncmûvésznôje, Tóth Bea, orientális elôadó és 
tánc mûvész, aki 2006ban, Kairóban bronzérmes 
lett egy rangos világversenyen.
Szóló: darbuka: gM Pápai Ferenc

21.00 Itt és (csak) most: zene 
A Cabare Medrano tagjaiból alakult alkalmi 
zenekar koncertje

23.00 Még egy éj a Cabare-ban - még mindig, 
minden: zene
Verebes György és Darvas Bence kikívánkozó 
és kívánság mûsora

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Az országút szélérôl – Saját szövegû dalaim 2.

LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház
09.00 Linómetszés

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi Népi Olimpia

17.00 Lôtér Néptáncfesztivál
Apte Táncegylet, Ajka, Kapuvár 
Néptáncegyüttes, Sopron Néptáncegyüttes, 
Forrás Néptáncegyüttes, Szászhalombatta

19.00 Szalonna és Bandája 
 Folkológia tábor gálakoncertje

A Folkológia tábor résztvevôi és Szalonnáék 
közösen muzsikálnak a színpadon.

20.30 A Népmûvészet Táncos Mesterei   
Táncgála, kísér Szalonna és Barátai 
Az Aranysarkantyús gála sikerein felbuzdulva 
bô ví tet tük a táncestre meghívottak körét. Olyan 
vendégeink is lesznek, akik Népmûvészet Ifjú 
Mestere, vagy más táncos kitüntetéssel rendel kez
nek, vagy egyszerûen csak kitûnô táncosok.

22.30 Coco Loco 
Zenéjük csípôtekerôstrópusikarneválzene.

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében
14.30 Tamási Áron: Szegény ördög (bábjáték) 

Tamási Áron Színház Bábtagozata
(A színlapot lsd aug. 3.)

16.00 Hamlet, a dán királyfi – korosztálytól 
függetlenül 6–66 éves korig
A Szabadkai Gyermekszínház elôadása
(A színlapot lsd aug. 3.)

17.00 A Kicsi Hang verséneklô együttes 
A Kicsi Hangos koncerteken József Attila versei 
mellett Szabó Lôrinc, Nagy László, Radnóti Miklós, 
Reményik Sándor, Weöres Sándor, Bettes István, 
Simkó Tibor költeményei szólalnak meg két hangra, 
furulyára és egy (néha két) gitárra feszítve.
Borbély Katalin – ének, furulyák, gitár, 
metallofon, kazu, ritmushangszerek és 
Menyhárt József – ének, gitár, szájharmonika

18.00 A Kôvirág együttes koncertje 
A dalokat áthatja a sajátos erdélyi hangvétel, 
az erdélyi problematika. A repertoárt elsôsorban 
er délyi költôk valamint magyar klasszikusok 
megzenésített versei alkotják.
László József – ének, akusztikus gitár, 
blockflöte / Fülöp Csongor István – billentyûs 
hangszerek, ének / Benczédi Szilárd 
– akusztikus basszusgitár, ének / Orbán 
Ferenc – hegedû, ének / Bodó Örs Zsombor 
– blockflöték, furulyák / László Áron – dobok

19.00 Slang-koncert 
Az együttes – alkalmi formációként – a 2004es 
brassói Aranyszarvas dzsesszfesztiválra állt össze, s 
mivel ott elnyerte az elsô díjat, azóta is mûködik.
Luiza Zan – ének / Catrinel Bejenariu – ének 
/ Jimi Cherkez – gitár / Viktor Bourosu – 
billentyûk, sampler / Mihai Sorohan – trombita 
/ Eugen Mamot – szaxofon / Ionut Serban 
– basszusgitár / Ovidiu Condrea – dobok

21.00 Lajkó Félix-koncert 
Napra pontosan kétszáznégy évvel azután, hogy 
világra jött Ludwig van Beethoven, a délvidéki 
Topolyán megszületett Lajkó Félix, aki elôször 
citerázni kezdett, majd tízévesen, életében elô
ször hegedût vett a kezébe. A virtuóz elôadó és 
komponista története innen már ismerôs. Egyedi 
hegedûjáték, zenei témák, improvizációk komp ro
misszumok, határok és szabályok nélkül.

23.00 DUNA MOZI
 Negyedik emelet (2003, 95') spanyol játékfilm

r.: Antonio Mercero
Egy madridi kórházban négy kamasz fiatal kora 
ellenére már több fájdalmat él t át, mint a legtöbb 
felnôtt: túl vannak a ke mo te rá pián, ketten a fél 
lábukat is elvesztették, életük állandó helyszíne 
pedig hónapok óta a kór ház.

 Marlene (2000, 128') németolasz romantikus
r.: Joseph Vilsmaier
A film félig valós, félig fiktív elemekbôl szôtt szto
rijával a Marlene Dietrichmítosz titkát próbálja 
megfejteni.

 A fény ösvényei (2005, 90') magyar játékfilm
r.: Mispál Attila
A filmben két történet fut párhuzamosan: az elsô 
egy sikeres modellé, a második egy ötvösmesteré. 
A fény ösvényei kettejük pokoljárását mutatja 
be. Amikor meg bé kél nek önmagukkal, a szálak 
összefutnak, és a film végén találkoznak.

AUGUSZTUS 5. (vasárnap)
ÔSÖK HÁZA
8.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

A búcsú

9.00 Mit tegyek, hogy egészséges legyek? 
(életmód) – Páger István

10.00 Búcsú pörköltfôzô verseny, kenyérsütés

10.00 Kerttervezés parasztosan. Kerttervezés 
- növénypárosítások – Lepar Karmen

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Kenyérszentelés, és ami még hozzá tartozik

16.00 Búcsú diszkó egyházi-, mozgalmi-, 
popzenék – DJ: Szôke András 

TALIÁNDÖRÖGD, ÚJ ISKOLA TERASZA 
10.00-20.00 „HANGOMKÖNYV” 

„Saját hangoskönyve, vigye haza!”

ÓVODAKERT – KOLIBRI SZÍNPAD
11.00 Hatházi András: Mutatványos vitézek, 

avagy Lúdasmatyi Toldival kukoricázik
Vojtina Bábszínház (60')
A Vojtina komédiásai mindentudó bábos 
bódéjukban megkísérlik a lehetetlent: a „három 
dél ceg vitézek” történetét egy füst alatt mesélik el. 
rendezte: rumi László Játsszák: Balogh 
András, Fekete Dávid, Nagy Mónika, Papp 
Melinda

KÚRIA – MÁS-VILÁG ZÖLDUDVAR
11.00 Via Viridis Egyesület: SZÁJZÁR

Bábelôadás (lásd július 28.)

12.00-15.00 Zöld Pont Alapítvány: 
Ökokreativiti –Mozgástér
Drinóczky Viktória: Kreatív tánc, alternatív 
mozgás

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
11.30 Dobpergés 
 Az Amadinda családi hangversenysorozata

3. rész – 80 perc alatt a Föld körül

MÛVELÔDÉSI HÁZ UDVARA
14.00, 15.00, 16.00 A Szentesi Horváth Mihály 

Gimnázium utcaszínháza

ÓVODAKERT-SZOLNOK SZÍNPAD
17.00 „Mert Mibennünk Zeng a Lélek” 

A szolnoki Tisza Táncegyüttes mûsora

18.00 anDian-guruMenta 
Dian róbert és Pápai Ferenc koncertje

KÚRIA – KÖDLÁMPA IRODALMI KÁVÉZÓ
18.00-20.30 Bemutatkozik a Magyar Prózaíró 

Mûhely Egyesület – Beszélgetés az alkotókkal 
Tagjai: Gáspár Ferenc, Szappanos Gábor, 
Paládi Zsolt, Bánosi György, Cselenyák Imre 
Koncert: Strófa

LÔTÉR
FOLKOLÓGIA oktatás, 21.00 táncház
09.00 Linómetszés

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi Népi Olimpia

18.00 Peregrinus Régizenei Együttes 

19.00 Fláre Beás búcsú buli 
Mivel a Fláre Beás mindig vidámságra deríti 
kö zön ségét, nem is képzelhetnénk hangulatosabb 
Völgyzárást.

Utána a búcsú buli búcsúja! 

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Más énekek – Dylan, Donovan, Viszockij, 
Okudzsava, Cohen és más szerzôk dalai

KLASTROM – ÉGTÁJAK FESZTIVÁL
Vendégségben a Mûvészetek Völgyében
19.00 Snaps Vocal-Band énekegyüttes   

(Sepsiszentgyögy) és Zakusca zenekar 
(Marosvásárhely)
progresszív etno koncert
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TaliándörögdTaliándörögd
A produkció egyedi módon ötvözi a világ leg kü
lön bözôbb népi eredetû dallamait a dzsessz és 
popzene stílusvilágával.
Tagok: Moldovan Cristian – hegedû, Makkai 
István – szaxofon, klarinét, basszusklarinét, 
Apostolache Zénó Eusebio – billentyûk, 
harmonika, doromb, ütôhangszerek, Zonda 
Attila – basszusgitár, Asztalos Zsolt – dobok, 
ütôhangszerek

KLASTROM
21.00 IDEGEN TOLLAK – Versek és bluesok

A Hobo Blues Band mûsora
„A zenekar közel 30 éves pályafutása során számta
lan sikertelen kísérletet tett a mûfajok össze kap cso
lá sá ra. Így ezen az estén a tisztelt publikum szem 
és fül tanúja lehet egy mániákus, megátalkodott 
ri pacs és a tehetséges, de teljesen kiszolgáltatott ze ne
kar reménytelen próbálkozásának, amely a blues, 
a rock, a költészet, az opera és az operett szi ge teit 
összekötô híd felépítésére irányul. Ollé!” (Hobo)

23.00 DUNA MOZI
 Piero világa (1997, 103')  olasz vígjáték

r.: Paolo Virzí

A keserédes vígjáték az 1974ben született fô sze
replô, Piero felnôtté válásának folyamatát kíséri 
nyo mon. 

 Kythera (2006, 78') magyar játékfilm
r.: Mészáros Péter
Csilla a monoton, unalmas hétköznapok fogas ke
re kei között a menekülésrôl álmodozik. 

 Tolja a szél a szekeret (2003, 42')
Dokumentumfilm
rendezô: Siflis Zoltán, Délvidéki 
Videokrónika, Szabadka
A közel három évtizede létezô Ta nya szín ház 
a Kárpátmedence máig egyedülálló szín házi 
vállalkozása.

 Volt-e vagy sem? (2006, 89') román vígjáték
r.: Corneliu Porumboui
A film fergeteges szatíra, az 1989es forradalom 
ironikus újramesélése.
A film és rendezôje, Corneliu Porumboui a 2006os 
Cannesi Filmfesztiválon elnyerte az Arany Kamera 
díját, valamint az Europa Cinemas díját is.

T
aliándörögd

VOLKSBANK AUTOMATA
Kapolcson, a Fesztiválközpontnál, a Felsô Iskola 
udvarán 24 órás üzemben mûködik a Magyaror-
szági Volksbank Zrt. bankautomatája.

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
BICIKLI 1. (Taliándörögdi Ifjúsági Egyesület)
Taliándörögd, Közösségi Ház
1 óra/300 Ft, 1 nap/1.200 Ft, 10 nap/10.000 Ft.
Letéti díj: 5.000 Ft + fényképes igazolvány

BICIKLI 2. 
T-Com Bringatár – Kerékpárkölcsönzô és szerviz
Taliándörögdön, a Lôtér 
mellett az Új Iskolánál, 
Monostorapátiban, az Alsó 
Iskola udvarában, letéti díj ellenében, ingyenesen 
kölcsönözhetô kerékpárokkal járulunk hozzá a 
Völgy tiszta levegôjének megóvásához.

EGÉSZSÉGUDVAR
Kapolcs, Fesztiváliroda
A fesztivál egész ideje alatt a közönség és a fellé-
pôk egészségére a Fônix SOS ambulanciája vigyáz. 
Baleset, egészségügyi probléma esetén forduljon a 
fesztiváliroda munkatársaihoz, vagy a Völgymun-
kásokhoz! Figyelem, a vizitdíjrendszer Völgy-
béli sajátosságairól érdeklôdjön a Fesztiváliroda 
munkatársainál vagy kezelô (Völgy)orvosánál!

LIBRI KÖNYV-UDVAR
Libri pavilon, Kapolcs, Felsô Iskola udvarán

Könyvárusítás, dedikálások, felolvasások

CSIGABUSZ
A csigabuszok mindennap ingyen szállítják az 
utasokat a 6 település között.
Megállóhelyek a települések buszmegállói. A buszokat 
a Balaton Volán Zrt. és a Somló Volán Zrt. üzemelteti. 
A pontos menetrendrôl tájékoztató a megállókban és/
vagy érdeklôdni lehet a Völgyinformációknál és az 
interneten: www.kapolcs.hu!

SOMLÓ VOLÁN
Utazzon a Somló Volán Zrt. autóbuszaival 
a Mûvészetek Völgyébe!

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

Internetes sebességgel tájékozódhat a távolsági járatok 
menetrendjérôl a Somló Volán Zrt. honlapján: 
www.somlovolan.hu

Utazással kapcsolatos kérdéseit, tapasztalatait, 
az elmúlt év hiányzó szolgáltatásait küldje meg 
számunkra emailen: somlo.volan@t-online.hu

Kapcsolja össze a Mûvészetek Völgye 2007. 
programjait a Balatoni Nemzeti Park, Veszprém, 
Sümeg és Tapolca városok nevezetességeinek 
felfedezésével. Ha kényelmes, légkondicionált 
autóbuszt kíván rendelni csoportos kiránduláshoz, 
hívja az alábbi telefonszámokat.
Tapolca (87) 511-027
Ajka (88) 311-012
Sümeg (87) 550-135

szolgáltatásokSzolgáltatások

VÉRADÁS
Nap Kapolcs

Középsô Iskola
Taliándörögd

Orvosi rendelô
Vigántpetend

Polgármesteri Hivatal
Monostorapáti

Felsô Iskola
27. (p) 14.00–18.00
28. (szo) 10.00–18.00 12.00–18.00 10.00–18.00 12.00–18.00
29. (v) 10.00–18.00 12.00–18.00 10.00–18.00 12.00–18.00
30. (h) 12.00–18.00 14.00–18.00
31. (k) 12.00–18.00 14.00–18.00
1. (sze) 12.00–18.00 14.00–18.00
2. (cs) 12.00–18.00 14.00–18.00
3. (p) 12.00–18.00 14.00–18.00
4. (szo) 10.00–18.00 12.00–18.00 10.00–18.00
5. (v) 10.00–18.00

Aki vért ad, annak aznapi belépô, uzsonna, sör/üdítô és csoki jár!
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MINDENNAPI PROGRAMOK
KÔBÁNYA A VÖLGYBEN
MÛVELÔDÉSI HÁZ, KISTEREM
Július 28. – augusztus 5.
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
káció szakos hallgatóinak munkái: a „Völgy”rôl, 
Kôbányáról…

16.30 „Beszélgetô délutánok” 
– beszélgetések, felolvasások 
Kôbányai Írók, Költôk Asztaltársasága 
(monostorapáti szónokok bevonásával)
„Nem titkolt szándékunk volt hagyományt te rem
teni… s akkor még csak reméltük, hogy az elsô, 
is mer kedésnek, bemutatkozásnak szánt alkalmat 
szá mos további követi majd. Az eseményt azó ta 
havi rendszerességgel számos további kö vette, s 
mára közel 50 regisztrált író, költô, pub li cis ta 
tagja társaságunknak, mely 2006 janu ár jában 
hivatalosan is felvette a Kôbányai Írók, Költôk 
Asztaltársasága nevet.”

Árvai Ferenc Ödön, Brunner Tamás,  
Dr. Nagy Mária Magdolna, Kanizsa József, 
Mucha Tamás, Perlawi Andor (Pap András), 
Wágner Zoltán

ISKOLAUDVAR ÉS EGYÉB HELYSZÍNEK
Képzômûvészek alkotótábora
Kôbányai Képzô- és Iparmûvészek Egyesülete 
(KKIE) részletesen lsd: kiállítások

ÓVODA
Július 27-augusztus 1-ig 9.00- kb. 19.00
A Solymári Waldorf Tanárképzés programjai

Az óvodában bemutatkoznak a hazai Waldorf 
mozgalom képviselôi. Az érdeklôdôk köz vet len 
tapasztalatokat szerezhetnek errôl a Ma gyar
országon is már meglehetôsen elterjedt – de 
sokhelyütt tévhitektôl övezett – alternatív pe da gó
giai irányzatról.

Augusztus 2 – 4-ig 10.00-19.00 
Völgyzugoly – Középfölde Fesztivál

A Magyar Tolkien Társaság az író mûveihez 
kap cso ló dó tudományos, ismeretterjesztô és kre
atív/mûvészeti tevékenységgel foglalkozik. A 
Mû vé sze tek Völgyébe középföldeszak ér tôk, 
tündenyelvészek, színjátszók, énekesek, ipar mû
vés zek és táncosok érkeznek, hogy ide is el hoz zák 
e csodálatos mitológiájának egy kis szeletét.

10.00-19.00 ZUGOLY
Gyermek-családi kreatív foglalkozások: 
kalligráfia, címertervezés és festés, gyöngyfûzés, 
Tünde hajfonás, harisnyavirág, lufihajtogatás

 Tünde nyelv és írásoktatás: 
Sindarin és quenya nyelvek, Tengwar és Angerthas 
írásrendszer

10.00-18.00 HOBBIT FOGADÓ

10.00-12.00, 14.00-16.00 Tünde és Hobbit 
tánctanulás

12.00-14.00; 16.00-18.00 Daltanulás
A Gyûrûk Ura versbetéteinek énekelt változatai

9.00-18.00 HARCTÉR
Középföldi hagyományôrzô fegyveres bemutatók, 
íjászat tanulás

9.00-9.30, 12.00-12.30; 15.00-15.30  
Tünde íjász bemutató

9.30-11.00, 12.30-14.00; 15.30-17.00  
Íjászat tanulás, gyakorlás

11.00-12.00; 14.00-15.00; 17.00.-18.00
 Harci játék – fegyveres hagyományôrzô 

bemutató a tünde, a dúnadán, a rohani és a 
törp harcmodor felelevenítésével

10.00-19.00 SZÍNPAD 
Amatôr-mûvészeti elôadások 
Ismeretterjesztô elôadások, nyelvtanulás
Örömzene, táncház (dal- és tánctanítás)

JÚLIUS 27. (péntek)
ÓVODA
A Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 Bothmer gimnasztika

Ha tudatosan bánunk a bennünket körülvevô tér
rel, nyugalmat, biztonságot és egyensúlyt te remt
hetünk nem csak az emberi test, hanem a lélek és 
szellem számára is.

10.00-13.00 Festés, rajz
Az érdeklôdôknek lehetôség van kipróbálni a 
mûvészeti okta tásban használt eszközöket.
Vezetô: Csek Vera, a Solymári Waldorf 
Tanárképzés hallgatója

15.00-17.00 Nemezelés

17.00-18.00 Dr. Vekerdy Tamás elôadása
Dr. Vekerdy Tamás író, gyermekpszichológus, a 
solymári tanárképzés vezetô tanára a Waldorf 
pedagógiáról beszél.
Utána beszélgetés az elôadóval

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 Jean-Baptiste Lully: A Karnevál 

Közremûködnek: González Mónika 
– szoprán, Balatoni Éva – alt, Kóbor Tamás, 
Megyesi Zoltán, Ókovács Szilveszter – tenor, 
Jekl László, Szvétek László – basszus és a 
Savaria Barokk Zenekar
Mûvészeti vezetô és karmester: Németh Pál
Több jelenetbôl álló, négy nyelvû (francia, spanyol, 
olasz, halandzsatörök) zenés, jelmezes mulatság 
Molière, Quinault, Bensèrade szövegére.

MÛVELÔDÉSI HÁZ – Kôbánya a Völgyben
18.00 Kôbánya bemutatkozik

ízelítô a programokból
A programsorozatot megnyitja Verbai Lajos, a 
Kôbányai Önkormányzat elnöke
Közremûködnek: Kôbányai Képzô és 
Iparmûvészek Egyesülete; Kôbányai Írók, Költôk 
Asztaltársasága; KÖSZI; Planetárium; Pataky 
Mûvelôdési Központ, Szent László Gimnázium

18.30 Kôbánya a Völgyben programsorozat 
NYITÓKONCERTJE
Játszanak a Kôbányai Zenei Stúdió hallgatói

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 The Moog 

 Back To Black 

JÚLIUS 28. (szombat)
ÓVODA
A Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 Bothmer gimnasztika

10.00-11.30 Zenéljünk együtt – gyerekeknek
Pozsgai Attila – a tanárképzés zene szakának 
végzett hallgatója – a résztvevô gyermekek élet ko
rának megfelelô játékos zenei foglalkozást tart.

11.30-13.00 Manóvarrás
Apró manók készítése természetes anyagokból.

15.00-17.00 Drámajátékok Bognár Jánossal
Bognár János, Grotowski tanítványa, a Waldorf 
drámapedagógia alapját képezô já té ko kat és gya
korlatokat mutat be, a közönség be vo ná sával.

17.00-18.00 Bognár János elôadása
Bognár János drámapedagógiai elôadása az is ko
lai színjátszásról, majd beszélgetés az elôadóval.

MÛVELÔDÉSI HÁZ KOLIBRI SZÍNPAD
10.30 Glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek

0-3 éveseknek
TODA – csoda gyereknyelven (20-30')
A bábmûfaj egyik ôsimodern, gyerekszobákból 
ismerôs irányzata kel életre a játék során.
Játsszák: Bodnár Zoltán, Szívós Károly, Tisza 
Bea, Török Ágnes. Zenész: Novák János

12.00-14.00 Kolibri Szundi
„Csendes pihenô” zenével és mesével. A Kolibri 
Színház mûvészei felolvassák kedvenc meséiket. 
Igény szerint „hozott anyagból” is dol go zunk…

15.00 Laci királyfi – MárkusZínház
A kicsi Laci királyfi hirtelen dühében elkívánja 
nô véreit a Föld alá. Hiába bánja, muszáj utána 
men jen a három leánynak, s a vándorúton meg
küzd a három sárkánnyal...
Játsszák: Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor

MÛVELÔDÉSI HÁZ, KISTEREM 
Kôbánya a Völgyben
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

KATOLIKUS TEMPLOM – Kôbánya a Völgyben
11.30 Kôbányai Szent László Kórus –  

Orgonaverseny
Horváth Márton Levente orgonamûvész-
zeneszerzô 
Közremûködik a Szt. László Kórus és szólistái: 
Lipták Mária – szoprán, Bardócz Erzsébet 
– alt, Basky István – tenor, Kôröshegyi László 
– basszus, Vezényel: Varsányi István 
Mûsoron: Liszt Ferenc, Hidas Frigyes, Lisznyay 
Szabó Gábor, Horváth Márton Levente, Antalffy 
Zsíross Dezsô mûvei
Horváth Márton Levente 1999ben a váci ró mai 
katolikus kántor kép zôben kántori oklevelet sze rez. 
2001tôl a Liszt Ferenc Ze ne mû vé szeti Egyetem 
ze ne szer zés és orgona szakos hall ga tója, Vajda János 
és Lehotka Gábor növen dé ke ként. Többször kapott 
elsô díjat a Ze ne akadémia ze ne szer zô ver senyén, 
részt vett a párizsi Notre Dame orgonistájának 
mes ter kurzusán. 2003 óta a Kôbányai Szt. László 
templom orgo nis tája. 2006 áprilisában orgo na mû
vészi diplomát szer zett, 2007ben pedig elnyerte a 
Fischer Annie ösztön díjat.

MonostorapátiMonostorapáti
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KATOLIKUS TEMPLOM – ÜTÔSVÖLGY
19.30 AMADINDA koncert 

Bojtos Károly, Holló Aurél, rácz Zoltán, 
Váczi Zoltán

Az Amadindát az egyik legeredetibb ütôhangszeres 
együttesként tartja számon a világ szakmai közvé
leménye.

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 Balkán Fanatik 

 Kistehén Tánczenekar 

JÚLIUS 29. (vasárnap)
ÓVODA
A Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 Bothmer gimnasztika

10.00-11.30 Zenéljünk együtt – gyerekeknek
(Részletesen lásd július 28.)

11.30-13.00 Festés, rajz és kiállítás
Az érdeklôdôknek lehetôséget biz to sítunk, hogy 
kipróbálhassák a mûvészeti okta tásban használt 
eszközöket, anyagokat és mód szereket. A foglal
kozás végén az elkészült mû vekbôl kiállítást 
rendezünk.

15.00-16.00 Zenéljünk együtt – nem csak 
gyerekeknek
Pozsgai Attila feltárja a játékos zenei foglalkozások 
pe da gógiai hátterét

16.00-17.00 Kamarakoncert
Zenélnek a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf 
Általános Iskola szülôi közösségének tagjai

17.00 Beszélgetés Waldorf szülôkkel
A nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Általános 
Is kola szülôi közösségének tagjai az iskola és 
a szülôk kapcsolatrendszerérôl beszélgetnek az 
érdeklôdôkkel.

MÛVELÔDÉSI HÁZ KOLIBRI SZÍNPAD
11.00 Lúdas Matyi 

Kereplô Színház
Az elôadás a bábszínház és a vásári komédiák 
va rázsát egyesíti
Játsszák: Török Ágnes és Szívós Károly

12.00-14.00 Kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

KATOLIKUS TEMPLOM – Kôbánya a Völgyben
10.00 Kômise – A Kôbányai Szent László Kórus 

Mûsoron: Charles Gounod és Liszt Ferenc mûvei
A kôbányai Szent László plébániatemplom vegyes 
kó ru sa 1919ben alakult. 1967ben vette át a 
kó rus irányítását Varsányi István karnagy, aki 
a mai napig az énekkar élén áll. 1987ben a 
kórus vezetôjét, Varsányi István karnagyot a 
Magyar Mûvelôdési Minisztérium Kodály Zol tán 
emlékplakettel tüntette ki, több évtizedes mun ká
ja elismeréséül. Az énekkar 1991ben Budapesten 
rendezett III. Nemzetközi Kórusversenyen ezüst 
diplomát nyert. Az elmúlt években bejárták 
Európát, és mindehol nagy si kert arattak. 
1997ben Dvořak Stabat Mater c. oratóriumából 
CDfelvételt készí tettek, me lyet a Kôbányai 
Önkormányzat támo ga tá sá val adtak ki…

INFORMÁCIÓS KÖZPONT – ÖrökségVölgy
13.00 Bortúrák némi tortúrával

Kitartó embereknek ajánljuk! Célpont: Fekete 
hegy, Eötvös kilátó. Visszafelé az Ördög sziklán 
keresztül haladunk, ahol rövid pihenôt tartunk. 
A túra választható pincelátogatással zárul.
A túra idôtartama: kb. 5 óra, ezt követi a 
borkóstolás
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
le he tôség van a kóstolt és kiválasztott borok meg
vá sár lására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal

MÛVELÔDÉSI HÁZ KISTEREM
Kôbánya a Völgyben
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

NAGYTEREM
16.00 „Tó bisztróban borba kapaszkodva...”

Juhamcsuham Társulat (Árvai Ferenc Ödön, 
Mészáros Balázs, Pál Dániel Levente, Zsákai 
Lilian, Hidvégi Tamás, Papp Marietta, 
Gelencsér Vera), írta: Árvai Ferenc Ödön és 
Zomborácz Virág, rendezte: Pál Dániel Levente

KISTEREM
16.45 „Beszélgetô délutánok”

Árvai Ferenc Ödön: „Tó bisztróban borba 
kapaszkodva...” írójával

KATOLIKUS TEMPLOM – Kôbánya a Völgyben
19.30 Varnus Xavér koncert 

Lemezbemutató koncert – a 2007ben megjelent 
”From Ravel to Vangelis” albumából
Közremûködik: a Solti György rézfúvós 
Együttes, és a Talamba Ütôegyüttes
„… hittemku tattam azt a mondatot, azt az egyet
len mon da tot, amelyet ha meglelnénk, az egész 
világnak jóra fordulna a sorsa. Még ma is hiszek 
e mondat lé te zésében, csak reményemet veszítet
tem el, hogy én leszek az, aki megtalálja. Mára 
semmise va gyok, csak egy díszes és izgalmas csar
nok, ame lyet a nagyérdemû és a fiatal muzsikusok 
idôrôlidôre felkeresnek. Két könyvem és néhány 
tucat hang le mezem van, s ezekben talán egy 
különb önélet rajz...”       (Varnus Xavér)

MÛVELÔDÉSI HÁZ
20.00 A Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
 Shakespeare: Macbeth

A tanárképzés zene és dráma szakos hall ga tói nak 
színházi elôadása

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 Sziámi 

 Vágtázó Csodaszarvas 

JÚLIUS 30. (hétfô)
ÓVODA
A Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 Ritmikus rész

A tanóra fontos eleme a ritmikus rész. A ritmikus 
rész, ahol az adott tananyaghoz kapcsolódóan ver se
ket – általában mozgással kísérve –, énekeket, já té
ko kat tanulnak, ritmikus gyakorlatokat végez nek.

10.00-12.00 Agyagozás – Gajdos Renátéval
Gajdos Renáte az angliai Emerson Collegeban 
vé gezte mûvészeti tanulmányait, jelenleg a soly
mári Waldorf tanárképzésen tanít agya go zást.

15.00-17.00 Szociális agyagozás
A résztvevôk megtapasztalhatják a közös alkotás 
örömét, ahol az egyéni munkák összekapcsolódnak 
egy közös mûben.

17.00-18.00 Elôadás a kertmûvelésrôl
A Waldorf iskolákban a mûvészeti képzés a földdel 
való élô kapcsolat meg te rem tését és ápolását is 
célozza.

18.00 Ökológiai-pedagógiai témájú beszélgetés
Környezettudatosság ma, a jövô generációjára 
váró kihívások, fogyasztói és életviteli szokások.

FALUMÚZEUM – ÖrökségVölgy
FALUTEKERGÔK
10.00-tól MISEBOROK ÚTJÁN – mûemléki 

séta
A falu nevét a határában alapított bencés apát
ság ról kapta, amelynek romjaihoz kb. másfél kilo
méteres, kellemes túraút vezet az erdôn keresztül. 
Elôtte a falu építészeti értékei között nézünk szét.
Útvonal: Falumúzeum – Iskola – római 
katolikus templom – római katolikus 
plébániaház – Erdészet (Petôfi u. 34.) – régi 
temetô; útközben népi építészeti emlékek 
– igény esetén az almádi bencés monostor 
romjai
Sétavezetô: Hurták Gabriella építész
Szervezô: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A mûemléki séták további programjait: 
„Közelebb az éghez”, „Értékleltár játék”, 
„Falutekergôk egyedül – örökségtotó játék” 
ismertetését részletesen lásd a 9. oldalon 
(Kapolcs, Örökségvölgy programok)

MÛVELÔDÉSI HÁZ KOLIBRI SZÍNPAD
10.30 Glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek 

TODA – csoda gyereknyelven (20-30')
(lásd Apáti, júl. 18. Mûvelôdési Ház 10.30)

12.00-14.00 Kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

14.00 Vándormesék, mesevándorok (5 éves kortól)
Kolibri Színház
(Lásd Dörögd, Júl. 31. Óvoda, 11.00)

INFORMÁCIÓS KÖZPONT – ÖrökségVölgy
13.00 Bortúrák némi tortúrával

Célpont a Marton kút, melynél kis pihenôt tar
tunk. Visszafelé a közeli pincékben kitûnô borok 
kós to lására kerül sor.
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
le he tôség van a kóstolt és kiválasztott borok meg
vá sár lására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal
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MÛVELÔDÉSI HÁZ – Kôbánya a Völgyben
KISTEREM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

16.30 „Beszélgetô délutánok”
Kanizsa József: A mesék világa
Wágner Zoltán: A pedagógia és a költészet

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 Mantra Porno 
 Quimby 

MÛVELÔDÉSI HÁZ
22.00 A LIKBÓL LETT LÁNY

Írta és elôadja: Hargitai Ildikó
Csak 18 éven felülieknek!
Meglehetôsen erotikus példázatok és mesék

JÚLIUS 31. (kedd)
ÓVODA
A Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 Ritmikus rész

10.00-13.00 Bábjáték és mese kicsiknek
Mesék, helyszínen készített bábokkal.

15.00-17.00 Szituációs drámajátékok
Juhász Kristóf – Pohl Balázs osztálytanító és 
drámatanár gyûjtése alapján – szituációs dráma
játékra invitálja a közönséget, melyet a fóti Waldorf 
iskola 10. osztályos tanulóinak elôadása vezet be.

17.00 Beszélgetés gyakorló Waldorf tanárokkal

MÛVELÔDÉSI HÁZ KOLIBRI SZÍNPAD
12.00-14.00 Kolibri Szundi

(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

16.00 Moha és Páfrány (45')
Írta: Václav Čtvrtek – Bodnár Zoltán
Kolibri Színház
Mindenki tudja, hogy az erdôben moha és páf
rány lakik. Azt talán kevesebben, hogy van egy 
olyan erdô, amelynek Moha és Páfrány, a két 
hun cut erdei manó a lakója…
rendezte: Szívós Károly  
Játsszák: Török Ágnes és Szívós Károly

MÛVELÔDÉSI HÁZ – Kôbánya a Völgyben
KISTEREM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

ÖNKORMÁNYZAT – DÍSZTEREM  
Kôbánya a Völgyben
15.00 és 17.00 A CELLA – Magister Villon 

nem adja meg magát (80')
In memoriam Szakácsi Sándor 
r.: Ôze Áron, Szakácsi Sándor
Villon: Szakácsi Sándor; Zene: Vukán György; 
Díszlet: Ôze Áron; Dramaturg, jelmez: 
Szakácsi Sándor
Ingyenes vetítések. Befogadóképesség 50 fô.
„Elmés találmány ám egy ilyen CELLA! Van 
benne fa, kötél, néhány kavics, egy bili és Villon 
a sorsával… de belefér egész nevetségesen esendô, 
el lent mon dásokkal teli zavaros életünk!

16.30 „Beszélgetô délutánok” – Szabadi Katalin
Festészet, költészet, Villon

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 A Zene Mindenkié Egyesület PARAFÓNIA 

Zenekarának koncertje   
(Résletesen lásd Kapolcs, augusztus 3. péntek, 
Katolikus templom, 20.00)

MÛVELÔDÉSI HÁZ 
21.00 Parti Nagy Lajos: Ibusár

huszerett / monodrámaváltozat
Kék Mûvészügynökség és az Örkény István 
Színház közös produkciója
Sárbogárdi Jolán szerepében: Bíró Kriszta
Zeneszerzô: Darvas Ferenc, Díszlet: Ciegler 
Balázs, Jelmeztervezô: Nagy Fruzsina, 
Dramaturg: Galambos Gábor
rendezô: Pelsôczy Réka

Ibusár – egy kis falu valahol, valamikor... és 
az ibusári vasútállomás jegypénztárában ott ül 
Sárbogárdi Jolán, aki többrôl álmodik. Egy 
operettrôl, színházi bemutatóról, szerzôi páholy
ról. Ott áll a saját maga által felépített és bezárt 
ka litkában, és egy pillanatra azt hiszi, hogy él.

   Az elôadás  
            az NKA támogatásával jött létre.

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 Major 
 Ôs-Bikini 

AUGUSZTUS 1. (szerda)
ÓVODA
A Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00 Ritmikus rész

10.00 Fafaragás
Eôry Krisztián bevezet minket a fafaragás fortélyaiba.

ZÖLDTÚRA
Indulás: 9.30 Platánfa Vendéglô

 Túra a Boncsos-tetôn 
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

MÛVELÔDÉSI HÁZ KOLIBRI SZÍNPAD
NAGYTEREM
10.30 Glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek 

0-3 éveseknek
Erdôn, mezôn, udvaron (20-30')
Elôadják: Skalíczky Anita, Szokolay „Dongó” 
Balázs, rácz Attila
Táncos játék kicsiknek egy falusi udvarház és kör
nyé ke kicsinyke és nagyobbacska állatairól. Szél
rôl, napocskáról, esôrôl, mindarról, ami déd és 
nagyszüleink gyermekkorában még a mindennapi 
élet komoly játéka volt.

12.00-14.00 Kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

15.00 Az ördög három aranyhajszála (70')
Art'atlanok
(lásd Kapolcs, aug. 1. Evangélikus Udvar, 11.00)

UDVAR
10.00-17.00 Fotogramma készítés

Kicsiknek és nagyoknak Zalka Imrével
150 éves fotográfiai eljárás (argentotípia) se gít sé
gével lenyomatok készítése növényekrôl, levelekrôl, 
madártollakról…

ÓVODA 
Új Akropolisz KKE programja 
14.00 A Négyszögletû Kerek Erdô

Lázár Ervin meséibôl fûzött mesecsokor
Az elôadás elôtt a gyerekekkel közösen papírvirágok 
haj togatunk, utána pedig együtt elkészítjük az 
egyes szereplôk maszkjait.

16.00 Férfi lélek, nôi szív
Elôadás, szituációs gyakorlatokkal 
Mit tudhatunk önmagunkról, hogy többet tudjuk 
a másikról?

18.00 Két világ határán
Színpadi játék, élôzenével
Válogatás Weöres Sándor verseibôl

MÛVELÔDÉSI HÁZ – Kôbánya a Völgyben
KISTEREM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

KATOLIKUS TEMPLOM – Kôbánya a Völgyben
14.00 Bak Edina zongorajátéka 

Mûsoron: Bach, Mendelssohn, Liszt mûvei
2006 januárjától a nemzetközi Arts Academyn, 
maestro Fausto Di Cesare irányítása mellett 
olyan híres mes terek kurzusain vett részt, mint 
Paul BaduraSkoda, Bruno Canino és Oxana 
Yablonskaja. Jelen leg utolsó éves a mesterképzésen.

MÛVELÔDÉSI HÁZ – Kôbánya a Völgyben
KISTEREM
16.30 „Beszélgetô délutánok”

Brunner Tamás: „Alíz a Dizôz” c. elbeszélésérôl
Buzás Kálmán: Kôbányai füzetek

KATOLIKUS TEMPLOM – Muzsikásvölgy
19.30 „Allegro Barbaro” – a Muzsikás Bartók 

mûsora, közremûködik: Fehér Ernô 
A Muzsikás elô adása és Fehér Ernô érzékeny 
zongorajátéka szervesen illeszkedik, jól egészíti 
ki egy mást, egymásnak felelget például a Három 
csík megyei népdal, a Román népi táncok, vagy 
éppen Kodály Marosszéki táncok bemutatásakor. 
Kü lö nös pillanat, amikor a gyimesi gardonjáték 
után meg szólal az Allegro Barbaro.

MÛVELÔDÉSI HÁZ
21.00 Asszony a fronton

Polcz Alaine emlékiratainak felhasználásával 
színpadra írta Baranyai László 
monológ két hangra, egy felvonásban
Elôadják: Takács Katalin és Pálfi Katalin
rendezte: Vidnyánszky Attila
A könyv, mely ötödik kiadását is megérte már lan ka
datlan érdeklôdés közepette, a szerzô életének talán 
legnagyobb megpróbáltatást jelentô fejezetét meséli 
el, a második világháborúban – fiatal asszony
ként – átélt borzalmakat. A regény jóval több 
a kegyetlen kalandok leírásánál: finom érzékkel 
vizsgálja azokat a nem egyszer meg lepô és váratlan 
reakciókat, amelyekkel az em berek a háborús 
megpróbáltatásra reagálnak. Az írás a benne foglalt 
borzalmak ellenére is apo teózis: tiszta tudattal, ép 
erkölcsi érzékkel túl lehet lép ni a traumákon.

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 Dust 

 Pál Utcai Fiúk 
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AUGUSZTUS 2. (csütörtök)
ÓVODA
Völgyzugoly – Középfölde Fesztivál
9.00-18.00 HARCTÉR Középföldi 

hagyományôrzô fegyveres bemutatók
10.00-19.00 ZUGOLY Gyermekcsaládi kreatív 

foglalkozások, tünde nyelv és írásoktatás
10.00-18.00 HOBBIT FOGADÓ, Tünde és 

hobbit táncés daltanulás
10.00-20.00 SZÍNPAD
10.00-12.00 Párhuzamos mitológiák 

Ismeretterjesztô elôadás a Középfölde és a kelta, 
a skandináv, az angolszász, az antik valamint a 
bibliai mitológia kapcsolatáról

12.00-12.30 Fornost bukása Dráma a nyugati 
dúnadán birodalom végnapjairól

12.30-13.00 Jelenetek Tréfás és elgondolkoztató 
életképek Középfölde mindennapjaiból

13.00-13.30 Táncok Középföldérôl Kelta/ír és 
kortárs táncelemekbôl készült összeállítás

13.30-14.00 Mória a padláson – paródia
14.00-15.00 Mágia Középföldén

Ismeretterjesztô elôadás a jó és a rossz mágiáról és 
a varázslat szerepérôl a tolkieni mitológiában

15.00-16.00 Arda világa Ismeretterjesztô elôadás 
a mitológia földrajzi, termé szeti, szocális, 
gazdasági, technológiai és mûvé szeti hátterérôl

16.00-17.00 Bábszínház Lúthien, Beren, Túrin, 
Eowyn és mások – kicsit máshogy. Történetek 
kicsi és nagy gyerekeknek, gyer mek lel kûeknek

17.00-18.00 Bibliai erények és bûnök 
Középföldén Ismeretterjesztô elôadás a jó és a 
rossz harcáról és arról, hogy miért nem fekete és 
fehér minden

18.00-18.30 Fornost bukása Dráma a nyugati 
dúnadán birodalom végnap jai ról

18.30-19.00 Jelenetek Életképek Középfölde min
dennapjaiból

19.00-19.30 Táncok Középföldérôl Kelta/ír és 
kortárs táncelemekbôl készült összeállítás

19.30-20.00 Mória a padláson – paródia

MÛVELÔDÉSI HÁZ KOLIBRI SZÍNPAD 
10.30 Tamkó Sirató Károly: Mesélô kert (50')

ALELA Bábszínház
Megzenésített versek
r.: Székely Andrea Játsszák: Érsek-Csanádi 
Gyöngyi, Szívós Károly, Nagy Petra

12.00-14.00 Kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

INFORMÁCIÓS KÖZPONT – ÖrökségVölgy
13.00 Mûemléki barangoló

Kényelmes séta festôi környezetben az almádi 
bencés monostorromhoz. Idôsebbeknek is ajánljuk. 
(Érkezés a kiindulóponthoz)
Idôtartam: kb. 2 óra
Túravezetô: Hárshegyi József polgármester

13.00 Bortúrák némi tortúrával
Célpont a Marton kút, melynél kis pihenôt tar
tunk. Visszafelé a közeli pincékben kitûnô borok 
kós to lására kerül sor.
A séta idôtartama: kb. 1 óra, ezt követi a 
borkóstolás
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
le he tôség van a kóstolt és kiválasztott borok 
megvásárlására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal

MÛVELÔDÉSI HÁZ – Kôbánya a Völgyben
KISTEREM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

17.30 „Beszélgetô délutánok”
Máris András csillagásszal a Planetáriumról, 
csillagokról, csillagászatról... II.

KATOLIKUS TEMPLOM – ÜTÔSVÖLGY
19.30 Tömösközi László hangversenye 

Közremûködik: Amadinda együttes

KILÁTÓDOMB – Kôbánya a Völgyben
22.00 -24.00 „Csillag-lesô” – Planetárium 

Esti távcsöves égbolt-bemutató

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 AB-CD 

 Hobo Blues Band 

AUGUSZTUS 3. (péntek)
ÓVODA
09.00-20.00 Völgyzugoly – Középfölde Fesztivál

(lásd Apáti aug. 2. Óvoda, 9.0020.00)

MÛVELÔDÉSI HÁZ KOLIBRI SZÍNPAD
11.00 Mosonyi Alíz: Volt egyszer egy Mari nevû 

szekrény… (50')  Bábrándozók 
Apró történetek, melyek mindannyiunkkal meg
tör ténhetnek, hiszen a Mari nevû szekrényben 
ott lakom én, ott laksz te, még a szomszéd kislány 
ci cája is. Belefér az egész világ...”
rendezte és játssza: Badacsonyi Angéla, 
Tengely Gábor

12.00-14.00 Kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

16.00 Glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek 
0-3 éveseknek

 Négy évszak
Bozsik Yvette Társulat
A modern tánc és zene elemeibôl egy, a négy 
évszakon átívelô eseménysort készítenek, amelyben 
groteszk, de ugyanakkor lírai vizuális elemeket 
ötvöz nek, saját stílusukat a megcélzott korosztály 
spe ciális igényeihez igazítva.
Elôadják: Fülöp Tímea, Góbi rita, Gombai 
Szabolcs

INFORMÁCIÓS KÖZPONT – ÖrökségVölgy
13.00 Bortúrák némi tortúrával

Kitartó embereknek ajánljuk! Célpont: Fekete 
hegy, Eötvös kilátó. Visszafelé az Ördög sziklán 
keresztül haladunk, ahol rövid pihenôt tartunk. 
A túra választható pincelátogatással zárul.
A túra idôtartama: kb. 5 óra, ezt követi a 
borkóstolás
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
lehe tôség van a kóstolt és kiválasztott borok meg
vá sár lására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal

MÛVELÔDÉSI HÁZ – Kôbánya a Völgyben
KISTEREM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

NAGYTEREM
17.30 „Beszélgetô délutánok”

Máris András csillagásszal: a Planetáriumról, 
csillagokról, csillagászatról… II.

KATOLIKUS TEMPLOM – ÜTÔSVÖLGY
19.30 Igor Stravinsky – Charles-Ferdinand 

Ramuz: A katona története 
Elôadják: Mácsai Pál – Mesélô és az UMZE 
Kamaraegyüttes: Mérey Anna – hegedû, 
Martos Attila – nagybôgô, Klenyán Csaba 
– klarinét, Jankó Attila – fagott, Horváth 
Bence – trombita, Kelemen Lajos – harsona, 
Holló Aurél – ütôhangszerek
Vezényel: rácz Zoltán
        Az elôadás 

   az NKA támogatásával jött létre.

Egy ka to náról szól a történet, aki szerzôdést köt 
az ördög gel, megpróbál túljárni az eszén, de végül 
per sze mégis az ördög diadalmaskodik. 

KILÁTÓDOMB – Kôbánya a Völgyben
22.00 -24.00 „Csillag-lesô” – Planetárium 

Esti távcsöves égbolt-bemutató

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 Vadfruttik 

 Jamie Winchester – Hrutka Róbert 
Sztárvendég: Für Anikó

AUGUSZTUS 4. (szombat)
ÓVODA
Völgyzugoly – Középfölde Fesztivál

(lásd Apáti aug. 2. Óvoda, 9.0020.00)

MÛVELÔDÉSI HÁZ KOLIBRI SZÍNPAD
10.30 Glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek 

0-3 éveseknek
 Négy évszak – Bozsik Yvette Társulat

(lásd Apáti, aug. 3. Mûv. Ház 16.00)

12.00-14.00 Kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

16.00 Ládafia Bábszínház elôadása
Társulata bábok, hársfából faragva, öltöztetve.

MÛVELÔDÉSI HÁZ  – Kôbánya a Völgyben
KISTEREM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

17.00 „Beszélgetô délutánok”
Dr. Nagy Mária Magdolna: Belsô hang 
(pszichiáter és költô), Muha Tamás: Kötôdés 
Kôbányáról a Balaton-felvidékhez
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ALMÁDI KOLOSTORROM 
15.00 Romkoncert 

Indulás 14.15, Mûvelôdési Ház, Monostorapáti
Énekelnek a Budapesti Énekesiskola növen-
dékei Bubnó Tamás és Mezei János vezetésével
Avatott elô adá sukban gyönyörû gregorián énekeket 
hallhatunk a pá ratlan természeti környezetben.

MÛVELÔDÉSI HÁZ
18.30 Company Canario Historikus Táncegyüttes

Mûvészeti vezetô: Aranyos Ágota 
Közr.: Andrejszky Judit – ének, csembaló
UNGArESCA – Magyar nemesi táncok a 
XVII. századtól a reformkorig
Az elôadás 300 év magyar táncait eleveníti fel.

KATOLIKUS TEMPLOM – ÜTÔSVÖLGY
19.30 AMADINDA – koncert 

Bojtos Károly, Holló Aurél, rácz Zoltán, 
Váczi Zoltán

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 Belmondo 

 KFT 

AUGUSZTUS 5. (vasárnap)
ÓVODA
Új Akropolisz KKE programja 
10.00 Mezôszárnyasi – magyar népmese

Mezôszárnyasi színdarabbá alakított történetét 
elôször az Új Akropolisz Meseház tagjai mesélik 
el, majd a gyerekekkel együtt eljátsszák.

MÛVELÔDÉSI HÁZ KOLIBRI SZÍNPAD
10.30 Glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek

0-3 éveseknek
TODA – csoda gyereknyelven (20-30')  
(lásd Apáti, júl. 18. Mûvelôdési Ház 10.30)

INFORMÁCIÓS KÖZPONT – ÖrökségVölgy
13.00 Mûemléki barangoló

Kényelmes séta festôi környezetben az almádi 
bencés monostorromhoz. Idôsebbeknek is ajánljuk. 
(Érkezés a kiindulóponthoz.)
Idôtartam: kb. 2 óra
Túravezetô: Hárshegyi József polgármester

13.00 Bortúrák némi tortúrával
 Hosszú túrák

Kitartó embereknek ajánljuk! Célpont: Fekete 
hegy, Eötvös kilátó. Visszafelé az Ördög sziklán 
keresztül haladunk, ahol rövid pihenôt tartunk. 
A túra választható pincelátogatással zárul.
A túra idôtartama: kb. 5 óra, ezt követi a 
borkóstolás
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
lehetôség van a kóstolt és kiválasztott borok meg
vá sárlására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal

MÛVELÔDÉSI HÁZ – Kôbánya a Völgyben
KISTEREM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

16.00 „Beszélgetô délutánok”
Téma: Perlawi Andor: DIKÉ SZErELMEI c. 
monodráma
résztvevôk: radó Gyula – rendezô, a 
Komédium Színház mûvészeti igazgatója és 
Varga Kata – színmûvésznô
Moderátor: Dr. Nagy Mária 
„Diké, az antik világban a jog és az igazság 
istennôje, nálam egy kis lelenc lány, aki gyönyörû 
nôvé felserdülve, a kegyetlen világban találja 
ma gát, amely kegyetlen férfiakkal van tele… akik 
mind ôt akarják, mert a legszebb nô hét határon 
in nen, és túl is. De hogy ez isten áldása, vagy... ?” 
(Perlawi Andor)

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 VÖLGYMISE

Ariel Ramirez: Missa Criolla (Kreol mise)
Közremûködnek: rotunda Énekegyüttes 
és a Camerata XVII Zenekar, szólót 
énekelnek: Fodré Lajos és Komáromi Márton 
énekmûvészek, orgonán közremûködik: Balogh 
Lázár, vezényel: Tóthné Mózer Annamária
(Belépôjegy nélkül!)

PETÔFI CSARNOK ROCKSZINPAD
21.00 KONCERT
 Fade Out 

 Lord 

MonostorapátiMonostorapáti

M
onostorapáti
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16.00-17.15 Kezdôk öröme 
Néptánc mindenkinek (táncok a Mezôségrôl), 
zenél a Tükrös Zenekar, táncot tanít Vastag 
richárd
A Tûz Lángja együttes 2003ban alakult tor
da si fiatalokból, akik a csángó népzene hiteles 
elô adá sán kívül a Balkán zenei világát is rep re
zen tálják.
Török Tilla (hegedû), Korzenszky Klára 
(ének), Kiss Krisztián, Darabos Péter (kobza, 
gitár), Máté Simon (dob,bôgô), Salamon 
Soma (furulya, kaval)

16.00-17.15 Kézmûves foglalkozás 
Nemcsak gyerekeknek Bordács Andreával

JÚLIUS 27. (péntek)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: A Kapolcsi Pokolliktól a hegyesdi „szikrázó 
fehér” murvabánya tóig. Kapolcsig autó, onnan 
gya log kb. 1 km. a barlang, és kb. 100 m szint kü
lönb ség, utána autóút Monostorapátin keresztül 
a hegyesdi tóig.

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR

FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás 

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
17.30 Lôrinszky Attila – Farkas Zoltán, Batyu

„...Zerkula Jánoshoz, az egyik utolsó élô nagy 
gyimesi hegedûshöz fûzôdô kapcsolata ösztönözte 
Lôrinszkyt arra, hogy meg próbálja a lehetetlent: 
bôgôn utánozni a hege dût. Könnyedén, virtuozi
tással játszik, technikai gá takat nem látszik ismer
ni. (…). Batyu aligapparátusával (idônként 
dobol a gar don testén, néha egy kis cintányért is 
használ) töké letes lüktetést, „grooveot” teremt. 
Ebbe persze beletartozik a tánc is. Idônként 
feláll, és kopogó lépésekkel bôvíti a ritmusszekciót. 
Aztán leteszi a gardont, és csak táncol. Van úgy, 
hogy ülve dobog a lábával.” (Hajnóczy Csaba)
Lôrinszky Attila – nagybôgô 
Farkas Zoltán, Batyu – ütôgardon, tánc

KÔFEJTÔ – T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
19.30 Borago 

Erdélyi népdalokat dol goz nak fel saját ötleteikkel, a 
jazz, a funky és a klasszikus elemeket használva.
Hornai Anita – ének, fuvola, furulya, Bizják 
Gábor – ének, vadászkürt, Warnusz Zsuzsa 
– zongora, ének

21.00 Kerekes Band 
Kialakítottak egy olyan egyedi hangzást, amely 
valódi zenei kuriózum. Ôk ezt Ethno Funknak 
nevezik. Van benne a jazz sza bad ságából, a rock 
dinamikájából, a funk és a drum’n’bass robbané
kony ritmusából és a népzene egy szerû szépségébôl.
Fehér Zsombor – furulya, Námor Csaba – 
koboz, Csarnó Ákos – brácsa, Kónya Csaba 
– basszusgitár, Fehér Viktor – dob

22.30 Nomada 
A Nomada ener gikus zenéje egy távoli, ôsi világot 
idéz fel. A dalok lovári cigány nyelven szólalnak 
meg, és nagy részben a cigány életet mutatják be. 
Balogh Gusztáv – ének, gitár, Balogh Tibor –
kanna, szájbôgô, ütôhangszerek, Szirtes Edina 
„Mókus” – ének, hegedû, tangóharmonika, 
Boros Attila – basszusgitár, Ballay Gergô-dob

JÚLIUS 28. (szombat)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: A pulai alginit bánya ásatásának megtekintése 
„rinocérosz lesben” 3 km. autóút.

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR

FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
17.30 Tükrös Zenekar 

A Tükrös Zenekar azon kevesek közé tartozik, 
akik úgy gondolják, hogy a legjobb falusi bandák 
összeszokott „kamara muzsikálása” magában hor
doz za azt a fajta erôt és dinamizmust, amely 
min den korban megállja a helyét, és a feldolgozás 
szán déka és a mûfaji keverés nélkül is képes nem 
min den napi élményt nyújtani a hallgatóságnak.
Korpás Éva – ének, Halmos Attila – hegedû, 
Koncz Gergely – hegedû , Árendás Péter – 3-
és 4-húros brácsa, Liber Endre – cimbalom, 
brácsa, Lelkes András – nagybôgô

ÖcsÖcs
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MINDENNAPI PROGRAMOK
10.00 Barlangtúrák a völgyben

A túrák a Barlangkutató Múzeumtól (Szabadság 
u. 813.) indulnak (túrafelszerelés, zárt cipô, 
lehetôleg ba kancs, elemlámpa, autó szükséges, ha 
nem áll rendelkezésre, elosztjuk a jelentkezôket az 
autósok között). A túrák alatt sze me tet gyûjtünk 
hegyenvölgyön át. A túrák vé gén a Barlangkutató 
Múzeum kertjében bar lan gász, természetjáró sátor
tábor várja a ter mé szet bú várokat, ahol közös fôzés, 
sütés, tábortûzi gitáros éne kelgetés, kötéltechnikai 
bemutatók, gyakorlati má szás lehetôség mellett 
mindig komoly ba rát ságok köttetnek.

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR – budapesti 

református teológusok közremûködésével
Egy hely a Völgyben, ahol egész nap lehet játszani. 
A SAKKSÉTATÉR egy valóságos tér, mely körül 
10 különbözô funkciójú „ház” található, melyeket 
promenádszerûen lehet végigjárni. Többek 
között lehet sakkozni (1020 táblán), különleges 
sakkokat nézni, kibickedni, lo gikai és interaktív 
játékokat kipróbálni.
Sétánk során megszemlélhetjük a kiállításokat, 
instal lá ciókat, elolvashatjuk az idézeteket, le ír hat
juk véleményünket, bekapcsolódhatunk já té kok
ba, lehet kézmûveskedni (gyerekekkel is!), já té ko
kat készíteni, beszélgetésekben, filmklubban részt 
venni. Itt nyugalomra is szabad lelni! Emellett 
na gyobb megmozdulások is lesznek: sakkversenyek, 
szi multánok, élô sakk (ehhez ruha készítése), híres 
em be rek kel lehet sakkozni. Mindezzel a sakkjáték 
nép sze rû sítése mellett szeretnénk elgondolkodtatni 
a részt vevôket arról, mit jelent a XXI. század ele
jén a jó és rossz, világosság és sötétség, mit je lent 
harcolni a jóért, megtagadni a rosszat. „Ne gyôz
zön le téged a rossz, hanem te gyôzd le a rosszat a 
jóval.” (Róm 12,21) – szellemében. 

A 10 „ház” tervezett funkciói:
 1. Sakktábla-kultúrház (nagyméretû 

sakktáblán feketefehérszínes fotókiállítás)
 2. Sakk-bástya játszóház (átlagos és különleges 

sakkokon lehet játszani)
 3. Kávézó a fekete lóhoz (a beszélgetés, a 

felüdülés helye)
 4. Fehér vezér (a csend, a meditáció helye)
 5. Parasztház – kézmûvesség (mindenféle 

sakkal kapcsolatos dolgot lehet alkotni)

 6. FeFuFi – a fekete/fehér futó filozófiája (a 
magasabb gondolatokat kedvelôknek)

 7. Huszár-ház (mûvészi sakkok, sakk a 
mûvészetben)

 8. Sakkautomata (megelevenedik Kempelen 
Farkas zseniális sakkozógépe)

 9. Matt-mozi –Foglyul ejt! (filmek beszélgetéssel 
és teával)

 10. Király memory (használd a memóriádat a 
fordítgatós játékban!)

REFORMÁTUS PAJTA
Sakkversenyek 

Helyszíni kiírással és jelentkezéssel, elegendô 
létszám esetén

REFORMÁTUS TEMPLOM
20.00-20.30 „Ha csendes est szememre száll”

Esti ima, csendes elmélkedés, áhítat

FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás

10.00-10.30 Hegyen-Völgyön
Népi játékok, dalok, mondókák és 
tánc Korpás Évával, Lakatos róberttel, 
közremûködnek a Tükrös együttes zenészei
A zenekarnak ez idáig 5 lemeze jelent meg, amely
bôl kettô a gyermekek számára készült. Évek óta 
ren dez nek nyári tábor családok részére, így hát 
nem érhet senkit csalódás, aki Öcsön veri fel a 
sátor fáját. A dal és tánctanulás után Bordács 
Andrea kézmûves foglalkozásait próbálhatják ki 
szülôk és gyerekek egyaránt. Délelôtti és délu táni 
programjaik vendégei lesznek: Kodoba Márton 
„Florin” és Radák Mihály „Rémusz” Ma gyar
palatkáról, valamint a Szilágybagosi zenekar.

10.30-12.00 Kezdôk öröme
Néptánc mindenkinek (táncok a Mezôségrôl), 
zenél a Tükrös zenekar, táncot tanít Vastag 
richárd.

10.30-12.00 Kézmûves foglalkozás 
Nemcsak gyerekeknek Bordács Andreával

15.30-16.00 Hegyen-Völgyön
Népi játékok, dalok, mondókák és tánc 
óvodásoknak és kisiskolásoknak Korpás 
Évával, Lakatos róberttel, közremûködnek a 
Tükrös zenészei
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FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
17.30 Berecz András mesemondó

Berecz Andrást az Ökrös és az Egyszólam együttes 
énekeseként vált népszerûvé, de manapság egyre 
inkább mesemondóként csodálják. Fellépésein gya
korta összefonódik a dal, a tánc, a mese és a tréfa, 
mára országos népszerûségnek örvend.

REFORMÁTUS PAJTA
20.30 Matt-mozi

A jó, a rossz és a csúf (r.: Sergio Leone)
A film után beszélgetés és tea

KÔFEJTÔ – T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
20.00 Csík Zenekar és Lovasi András 

„...Sokféle összeállítás szólal meg az au tentikus 
népzenétôl, a tradicionális blues zenén ke resztül a 
feldolgozott alternatív rock muzsikáig (Kispál és 
a Borz), a magyarországi román tánc mu zsi kától, 
József Attila Bolyongok címû verséig...”
Barcza Zsolt – cimbalom, harmonika, Bartók 
József – bôgô, Csík János – hegedû, Makó 
Péter – szaxofon, furulya, Kunos Tamás 
– brácsa, Majorosi Marianna – ének, Szabó 
Attila – hegedû
Vendég: Lovasi András

22.00 Dresch Quartet 
„Dresch párját ritkító módon találta meg azt a 
szûk ösvényt, amely a dzsessz és a magyar népzene 
közt húzódik – de talán pontosabban fo gal ma
zunk, ha azt mondjuk: maga vágta e csapást” 
(Szerbhorváth György)
Dresch Mihály – ének, furulya, saxofon, 
Lukács Miklós – cimbalom, Szandai Mátyás 
– bôgô, Baló István – dob

JÚLIUS 31. (kedd)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: Padragi sziklákbarlangja és vadregényes 
szik láinak megtekintése után föl a Savanyú 
Jóska barlangjához, kb. 3 km. és 100 m szint
kü lönbség.

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR

10.00-17.00 Kézmûves nap 
Mindenki kedvére alkothat (családoknak, gyere
kek nek is!)

FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
17.30 Balogh Kálmán és Farkas Rózsa 

Farkas Rózsa 16 évesen debütált a velencei La 
Fenice Operaházban, ahol egy hónapig ven dég
sze repelt akkori tanárával, Szakály Ágnes cim ba
lommûvésszel.
Balogh Kálmán sokoldalú cimbalomjátékának, 
mû faji nyitottságának elismerése, hogy olyan, 
nem zet kö zileg is elismert zenekarokkal, zené
szekkel koncertezett és készített lemezfelvételt, 
mint a magyarországi Muzsikás, Jánosi, Ökrös, 
Téka, Méta, Zsarátnok, Vízöntô, Vasmalom, 
a svéd Orient Express, az angol Transglobal 
Underground, a spanyol Berregüetto, az amerikai 
Peter Ogi, a holland Sultan, valamint a Joel 
Rubin Jewish Ensemble.
Farkas rózsa – cimbalom
Balogh Kálmán – cimbalom

REFORMÁTUS TEMPLOM
18.00 Sakk és zene 

15 templomi ária és dal
Portish Lajos basszbariton, a Nemzet 
Sportolója énekel
Közremûködik: Hegedûs Valér zongoramûvész

KÔFEJTÔ – T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
20.00 Ivo Papasov Quartet (Bulgária) 

A török származású klarinétos, Ivo Papasov, a 
lakodalmas etnodzsessznek minden mélységét és 
magasságát kimeríti, el ké pesz tô intenzitással, fre
netikus szólókkal, ôrült rit mu sok kal, elragadóan 
és vadul.

22.00 Szájról szájra 
Bognár Szilvia, Herczku Ágnes, Szalóki Ági
A három nagyszerû fiatal éne kes nô, akik külön
külön is már sokat tettek az asztalra, ezúttal 
egy unikális prog ram mal rukkolnak ki: olyan 
dalokkal, melyeket egy kiváló nép és dzsesszzené
szekbôl alkotott zenekar élén együtt énekel nek el.
Közremûködôk: Juhász Gábor – gitár, Nikola 
Parov – gadulka, kaval, Kovács Zoltán – bôgô, 
Mester László – ütôgardon, brácsa, Dés András 
– ütôhangszerek
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KÔFEJTÔ – T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
19.30 Söndörgô Együttes 

Nagy népzenekutatók – Bartók Béla, Vujicsics 
Tihamér – gyûjtéseit és a napjainkban is fellelhetô 
délszláv népzenei hagyományt tanulmányozzuk. 
Zenekarunk jellegzetes hangszer összeállítása a tam
burazenekar, mely alkalmanként harmonikával, 
furulyával egészül ki.
Tagok: Eredics Áron – tambura, tarabuka / 
Eredics Dávid – klarinét, saxophon, tambura 
/ Eredics Salamon – harmonika, bassprím 
tambura, furulya / Eredics Benjamin – brács 
tambura / Búzás Attila – bôgô

21.00 Mehari Garoba Zenekar 
Az együttes sajátos, izgalmas hangzásvilágot 
hozott létre: az afrobalkáni ütôszenei stílust.
Bulatović  Gabriel-djembe, derbuka, révész 
róbert-ütôgardon, Burg Balázs-djembe
Vendégek: Tóth Evelin – ének, Dóra Attila 
– szaxofon

22.30 Napra 
Zenéjük közös kiindulópontja a Kárpátmedence 
népzenéje, amelyet korunk kulturális ismereteihez 
iga zodva értelmeznek újra.
Balogh Kálmán – cimbalom, Bobár Zoltán 
„Boby” – harmonika, brácsa, Both Miklós 
– gitár, ének, Hegedûs Máté – hegedû, Krámli 
Kinga – ének, Pfeiler Ferenc – dob, Winter 
Csaba – basszusgitár

JÚLIUS 29. (vasárnap)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: Öcs környéki látnivalók, a régi falu és a 
Kindertó, annak ôsforrásai, gyalogtúra

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR

10.00-17.00 Kézmûves nap 
Mindenki kedvére alkothat (családoknak, gye re
kek nek is!)

REFORMÁTUS TEMPLOM
14.00 Istentisztelet a helyi gyülekezettel együtt

FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
17.30 Dresch Mihály-Szandai Mátyás duó 

„Vág ez a muzsika, friss sebeket karcol az imp ro
vi záció, és mindig személyhez szólóan frisseket. 
Dresch Mihály, ahogyan mondta, mindig saját 
élmé nyeit játssza, így válik személyessé – ettôl oly 
egyedi, és ettôl élô.”(Szerbhorváth György gon do
latai az Élô nád címû lemezrôl)
Dresch Mihály – ének, furulya, szaxofon
Szandai Mátyás – bôgô

KÔFEJTÔ
T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
19.30 Rroma ART (Vajdaság) 

A Rroma Art (EarthWheelSky Band) a roma 
kul túra egyetemes bemutatására vállalkozott.
Olah Vince – gitár, ének, Tol Gyula – hegedû, 
Ervim Malina – bôgô, rothele Sándor 
– cimbalom, Toplica ramiz – ütôhangszerek, 
radul Milovan – trombita, Acifivic Sinan 
– klarinét, szaxofon

21.00 Szalóki Ági Karády estje 
„Élve zem a gyönyörû szövegeket, szebbnélszebb 
melódiát, a nagyszerû táncos ritmusokat. Örülök, 
hogy ezen az esten Karády szellemében, dalai hoz 
méltó helyen énekelhetek szerelmeimrôl, szerel
meim hez, saját hangomon, szipka nélkül.” 

(Szalóki Ági) 
Szalóki Ági – ének, Bacsó Kristóf – szaxofon, 
Juhász Gábor – gitár, Kovács Zoltán – nagybôgô

22.30 Uzgin Üver 
Zenéjük ins trumentális, az emberi hangok is 
hangszerként jelen nek meg. Néhány hangszer a 
teljesség igénye nélkül: szaxofon, klarinét, sokféle 
furulya, zurna, kaval. duduk, doromb, duda, 
hegedû, dobok, gitár, sampler, harddiscrecorder.
Farkas Marcsi – hegedû, ének, Homoki Péter 
– gitár, elektronika, ütôsök, hangfelvétel, 
Majoros Gyula – klarinét, furulyák, duda, 
zurna, doromb, ének

JÚLIUS 30. (hétfô)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: A taliándörögdi Pokolliktól a Vigántvölgyig 
kb. 2 km. autó út, 45 km gyalogtúra.

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR
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 A négy torony
A Torony Jel, templomot jelöl, a kapcsolat ke re sé
sét az Éggel. Öcs apró falu, ma alig 250 la kos sal 
és négy templommal (!). A séta a múlt jelein 
halad, sorra érintve a négy templomot. Hosszab
ban mégis a múlt jelenbe átmentett apróbb rez dü
léseinél idôzünk majd.
Útvonal: Evangélikus templom – Zsinagóga 
– református templom – római katolikus 
templom; útközben népi építészeti emlékek
Sétavezetô: Okrutay Miklós építész
Szervezô: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

 A mûemléki séták további programjait: 
„Közelebb az éghez”, „Értékleltár játék”, 
„Falutekergôk egyedül – örökségtotó játék” 
ismertetését részletesen lásd a 9. oldalon 
(Kapolcs, Örökségvölgy programok)

REFORMÁTUS PAJTA
14.00-tôl Sakk

Híres emberekkel lehet sakkozni

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
17.30 Szokolay Dongó Balázs-Bolya Mátyás 

Mindketten a népzenétôl indultak és a mai 
napig ez határozza meg játékukat. Improvizációs 
ké pességeik azonban a legjobb zenekarok állandó 
tag jaivá, vagy közremûködôivé avatták ôket. 
Szokolay Dongó Balázs – duda, furulya, 
szaxofon
Bolya Mátyás – koboz, citera

KÔFEJTÔ – T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
19.30 Muzsikás és barátai 

Sipos Mihály – hegedû, Porteleki László 
– hegedû, Éri Péter – brácsa, Hamar Dániel 
– bôgô
Énekel Petrás Mária (Moldva)
Táncol: Tóth Ildikó (Fecske) és Farkas Zoltán 
(Batyu)
A Muzsikás mûsorában elsô pillanatra megkap 
a táncosokból, az énekesbôl áradó hitelesség. 
Aho gyan például Petrás Mária éneke felidézi, 
el hoz za ide gyermekkorát, szülôhelyét Moldvát, 
ahol az élet minden mozzanatát éneklés, zenélés 
kí sérte. Rácsodálkozunk a különös balladákra, a 
mold vaiak által máig megôrzött régi gregorián 
éne kekre, énekelt imára, vagy éppen vidám mu lat
ságba való táncdallamokra.

21.00 Lakatos Róbert és RÉV, vendég Potta  
Géza (Felvidék) 
Potta Géza abaújszinai (Felvidék) prímás zenei 
ér dek lôdési körre tekintet nélkül bûvöli el a hall
ga tó ságát. A Lakatos Róbert és a RÉV zenéjének 
kiindulási pontja a népzene, el sô sorban a magyar 
folkmuzsika. Ezt olykor auten tikusan, máskor a 
dzsesszel ötvözve, megint máskor klasszikus felfo
gásban játsszák. 
Lakatos róbert – brácsa, hegedû, Korpás Éva 
– ének, Mester László – brácsa, Unger Balázs 
– cimbalom, Oláh Attila – ének, kanna, tánc, 
Hanusz Zoltán – gitár, brácsa, Lelkes Tibor 
– nagybôgô, harmonika, Potta Géza – hegedû, 
ének

22.30 Mitsoura 
Juhász Miczura Mónika, azaz Mitsou le nyû gö
zôen egyéni hangjával és kiforrott elôadói te het
sé gével a legnépszerûbb roma elôadómûvészek 
közé tartozik. A koncerteken Mitsou páratlan és 
különleges ének hangja mellett nagy szerepet játszik 
a hang szeres gazdagság: a multiinstrumentalista 
ze né szek nem csupán hagyományos roma hang
sze re ket szó lal tatnak meg, hanem az ír, az 
egyiptomi, a török, a bolgár, az afrikai és az indiai 
népzene esz közeit is. Mindez erôteljes elektronikus 
hangzásokkal keveredik.
Legújabb Dura Dura Dura címû albumuk az 
idén nyáron kerül a boltokba, így az öcsi közönség 
az elsôk kö zött veheti kézbe a Kôfejtôben, a Hang
vetô stand jánál. 
Monori András – szaxofon, kaval, gadulka, 
bansuri, szitár, sarangi / Moldvai Márk 
– computer, keyboard, live surround / Lukács 
Miklós – cimbalom / Mandula Éva –liver 
animációk

AUGUSZTUS 3. (péntek)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: Expedíciós akció, jeepesek elônyben! Az új 
Szôci és a Magyalhegyi felszíni bauxit bánya 
üregeinek megkeresése (lehet, hogy új barlangot talá
lunk!) ezután a Darvastóibarlang, ami szin tén egy 
„holdbéli, vörös színû” felszíni bauxit bá nyá ban 
található, kb. 40 km. autóút, gyalog kb. 12 km.

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR
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AUGUSZTUS 1. (szerda)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: A pulai bazaltbarlang megkeresése, hosszú 
felszíni túra kb. 45 km.

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR

FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás

REFORMÁTUS PAJTA
14.00 Sakkszimultán 25 táblán.

Portish Lajos nemzetközi sakk nagymester, a 
Nemzet Sportolója
(sorszám kérhetô a hét során, a helyszínen)

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
17.30 Lakatos Róbert – Konrád György 

– Korpás Éva
Lakatos Róbert brácsamûvész együttesével a 
komolyzene és a nép zene közti kapcsolódásokat 
kutatja. Konrád György brácsamûvész 1959tôl 
volt a világhírû, Kossuthdíjas Tátrai Vonós négyes 
tagja. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fô is  kolán 
kamarazenét, illetve brá csát tanított. Korpás Éva 
népdalénekesnô az autentikus ma gyar népzenét 
játszó Tükrös Zenekar tagja. Mind három zenész 
kulcsszerepet kapott a 2006ban megjelent Csilla
gok, csillagok címû lemezen.

REFORMÁTUS PAJTA
20.30 Matt-mozi

Macskajaj (r.:Emir Kusturica) 
A film után beszélgetés és tea

KÔFEJTÔ – T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
20.00 Palya Bea Quintet 

„A népzene nekem egyszerre tradíció és szabadság, 
e kettôsség minden ihletô izzásával. Ez vezetett 
el a magyar dalok után a cigány, bolgár és más 
zenékhez, saját dalok írásához, merész hang zá
sok hoz és egy merész személyességhez is. Kiválóan 
kép zett, robbanékony zenésztársaim vannak mind
eh hez, akikkel egymást hallgatva játszunk, olykor 
já té kosan hallgatunk.” Palya Bea
Lukács Miklós – cimbalom, Szokolay Dongó 
Balázs – szaxofon, duda, furulyák, kaval, 
Novák Csaba – nagybôgô, szájbôgô, Dés 
András – ütôhangszerek

22.00 Tündérground (Erdély) 
Óriási mérföldkônek számí tott a Brassóban meg
szervezett nem zet közi underground megmozdulás. 
Itt bolondította elsô alkalommal népi motí vu
mok kal az amúgy artrock, chillout, trance, 
drum ‘n base, techno, pop, reggae, funky jungle, 
psichedelic, metal elemekbôl táplálkozó zenét a 
hege dûs, és itt talált gitárosára a zenekar, aki a 
kö vetkezô koncerten már flamenco stílusával gaz
da gí totta a Tündérground zenei palettáját. 
Bene Zoltán – billentyû, Boldizsár Szabolcs 
– fuvola, szaxofon, billentyû, Gáspár Álmos 
– gitár, kaval, Hompoth Arthur – dobok, 
Kelemen István – hegedû, doromb, Szabó 
Lóránt – ütôhangszerek, Szakál Attila 
– basszusgitár

AUGUSZTUS 2. (csütörtök)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: A vadregényes pulai Farkasárok és bar lang
jai, rövid felszíni túra kb. 23 km

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR

FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás

MUZSIKÁS VÖLGY
10.00 Indulás a Faluháztól 

Zenés séta a Muzsikás két „muzsikásával" 
Hamar Dániellel és Sipos Mihállyal
Hiedelem, vagy valóság, különös, vagy hétköznapi 
dologe az, hogy a Föld felszínének pontjai más és 
más érzetet keltenek. Többen úgy tartják, hogy ez 
hat az élôlényekre: a „jó" pontokon szebben nônek 
a növények, az állatok, az emberek nyugodtak, jól 
érzik magukat. Az emberi érzékenységet növeli 
a fokozott odafigyelés, a ráhangolódás, amit 
se gít het a vízkeresô bot, az inga, vagy éppen 
a zene. Utunkon ilyen ’jó’ pontokat keresünk, 
ahol ’jó’ muzsikával ajándékozzuk meg a velünk 
sétá lókat. 

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
ÖRÖKSÉGVÖLGY PROGRAMOK
10.00-tól FALUTEKERGÔK – mûemléki séták
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Völgybéli fellépése a French Export Office segít sé
gé vel jöhetett létre.

22.00 Teofilo Chantre 
Chantre a különleges zöldfokiszigeteki zene 
baj no ka: lágy zenéje megtölti a lelket, repked a 
brazil bossanova és a kubai charanga között, 
felkapja a „saudade” mélykék gôzét, ami talán 
legjellemzôbb a szi ge tek zenei világára. Teofilo 
25 éve él Franciaországban, és muzsikustársai is 
többnyire frabciák.

AUGUSZTUS 5. (vasárnap)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: A Kabhegy és barlangjai: Kabhegy csúcsa és 
a panoráma, a kabhegyi remete meglátogatása, 
majd a Rozmatréti víznyelô, Savanyú Jóska 
barlang ja, Fortunabarlang, Öregkövesbarlang, 
Halász Árpádbarlang, Baglyasvíznyelôbarlang, 
Bujólik, kb. 50 km. autó út, 45 km gyalog túra.

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR

FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás

REFORMÁTUS TEMPLOM
14.00 Istentisztelet a helyi gyülekezettel együtt

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 Orgona és ének 

Fiatal mûvészek hangversenye
Orgona: ifj. Albert Miklós – orgonamûvész
Ének: Molnár Ágnes
Ifj. Albert Miklós elsô zongora óráit 7 évesen kap ta, 
majd 13 évesen a gyôri Richter János Zene mû
vészeti Szakközépiskola orgona elôkészítô szakára 
járt, ahol aztán az orgona és zeneszerzés szakok 
el vég zé sével együtt tette le érettségi vizsgáját. Jelenleg 
a Németországi Freiburgi Zeneakadémián tanul, 
és a diplomavizsgára készül. 2005ben a Trieri 
nemzetközi orgo na versenyen 2. helyezést ért el.
Tanulmányai mellett templomi orgo nista egy 
evangélikus gyülekezetnél.
Molnár Ágnes a gyôri konzer va tó rium ban végezte 
az ének és szolfézszeneelmélet sza kokat. Jelenleg 
a Gyôri Nemzeti Színházban dol gozik, mellette 
éneket tanít.

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
17.30 Lantos Zoltán 

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán szerzett 
klasszi kus zenei diplomát, hegedû szakon. Már 
a fôiskola évei alatt kísérleti és keleti zenével 
kezdett fog lal kozni, majd Indiába uta zott, hogy 
klasszikus indiai zenét tanuljon. Nyolc és fél évig 
élt Indiában, tanulmányain kí vül komponált 
és koncertezett. Miután visszatért Budapestre, 
to vábbdolgozott improvizatív zenei világának 
kia la kí tá sán, miközben saját zenei gyökereit is 
újra fel fe  dezte, és összevetette a keleti zene és a 
kortárs euró pai jazz területén szerzett tapaszta
lataival.

KÔFEJTÔ – T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
20.00 Balkan Strings (Szerbia) 

A trió a szerb, román, bolgár, moldáv, makedón, 
gö rög, török eredeti akusztikus népzenét elegyíti 
jazz improvizációkkal és klasszikus gitár irodalom 
ele mei vel. Az eredmény meghökkentô, újszerû és 
kirob ba nóan energikus.
Zoran Starcevic – gitár, Nikola Starcevic 
– gitár, Zeljko Starcevic – gitár

22.00 Kiss Ferenc, Pávaének  
Az Etnofon Zenei Társulás 1994ben alakult 
Kiss Ferenc kezdeményezésére, aki azt megelôzôen 
a kül földön is jól ismert Vízöntô és Kolinda 
együt tesek egyik meghatározó személyisége volt. 
Virtuóz tár saival egy markáns, autonóm zenei 
stílust ala kított ki. Hosszabb lélegzetû kom po zí
cióik ban minden esetben a tradicionális magyar 
folklór motívumait dolgozzák fel. Az akusz tikus 
népi hangszerek hagyományos játék és dí szí tés
tech ni kái nak avatott használata, és a me di tatív 
jellegû improvizációik teszik egyedivé és kissé 
filozofikussá dalaikat. Az archaikus népi szö ve ge
ket írott környezetbe ágyazzák, így azok egészen 
új je lentés tartalmakat kapnak. 
Ágoston Béla – népi fúvós hangszerek, 
szaxofon, Babos Károly – ütôs hangszerek, 
Bese Csaba – basszusgitár, Kiss Ferenc – 
koboz, ének, Korom Attila – akusztikus gitár, 
ének, Küttel Dávid – harmonika, szintetizátor, 
Lázár Zsigmond – hegedû
Közremûködik: Bognár Szilvia – ének, 
Szokolay Dongó Balázs – népi fúvós 
hangszerek, szaxofon
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FALUHÁZ UDVARA
10.00-17.15 GYERMEK ÉS FELNÔTT 

MEGÔRZÔ
kézmûves foglalkozás, gyermekjátszó, tánctanulás

REFORMÁTUS PAJTA
14.00 Sakkszimultánt ad Máté Gáspár, Lékó 

Péter korábbi trénere
(sorszám kérhetô a héten a helyszínen)

JÁTSZÓTÉR
14.00, 15.00, 16.00 A Szentesi Horváth Mihály 

Gimnázium utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM
17.30 Vedres Csaba és Gyermán Júlia 

Vedres Csaba, az After Crying alapító tagja kán to
ri diplomát szerzett a Váci Egyházmegyei Kántor
képzô iskolában, jelenleg a szentendrei PéterPál 
templom segédkántora. Színházi elôadásoknak 
kísérôzenét ír, illetve saját komolyzenei mû veket 
komponál. Hegedûmûvész feleségével Gyermán 
Júliával együtt Lélektánc címmel hegedûorgona 
hang ver seny so rozatot hoztak létre.
Vedres Csaba – orgona, Gyermán Júlia – hegedû

REFORMÁTUS PAJTA
20.30 Matt-mozi

A hetedik pecsét (r.: Ingmar Bergman)
A film után beszélgetés és tea

KÔFEJTÔ
T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
19.30 Balázs Elemér Group 

„Úgy gondolom, Elemér az egyik legjobb dobos ma 
a világon. Képes minden zenei pillanatot belül rôl 
hallani, muzikalitása, finomsága és spon tán dön
téshozó képessége révén minden vele ját szó zenész 
számára lehetôvé teszi ,hogy a leg job bat hozzák 
ki magukból. Csodálatosan üti meg hang szerét 
– mindig élvezem, ha alkalmam nyílik vele muzsi
kálni, illetve játékát hallgatni.” Pat Metheny
Balázs Elemér – dob, Balázs József – zongora, 
Soós Márton – nagybôgô, Lamm Dávid 
– gitár, Dés András – ütôhangszerek, Winand 
Gábor – ének, Hajdu Klára – ének

21.00 Saban Bajramovic (Szerbia) 
A szerb énekes rendkívüli talentum, akinek muzi
kalitása és elôadói nagysága Nusrat Fateh Ali 
Khanéhoz, vagy Mari Bonie Persenéhez hason
lít ható.(…) A hangjában a rai fájdalmassága 
ve gyül a fado érzelmességével (…). Andy Gill
The Independent, UK. 2002.02.15.
A szerb cigány zene ki rá lya ként emlegetik és a 
mai napig óriási népszerûség övezi.

22.30 Electric Bazar (Franciaország) 
A zenekar egyedi színfoltja a nemzetközi zenei 
kör for gás nak. Muzsikájuk merész crossover vala
hol a rock’n’roll és népzene között.
Etienne – gitár, ének, Jérôme – harmonika, 
rowen – dobok, Julien – szintetizátor, Pierre 
– hegedû, klarinét, François – nagybôgô

AUGUSZTUS 4. (szombat)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00 Barlangtúra

Cél: Csárdahegyibarlang, ami egy „koromfekete” 
felszíni mangán bányában található, Úrkút mel
lett, 50 km. autóút, visszafelé a Padragi sziklák 
bar langja megtekintése.

REFORMÁTUS PARÓKIA, UDVAR, PAJTA
10.00-18.00 SAKKSÉTATÉR
10.00-17.00 Kézmûves nap

15.00 Élô sakk – bemutató jelmezekkel

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
17.30 Kiss Gy. László – Árendás Péter – Lelkes 

András 
Kiss Gy. László tíz éve foglalkozik a tárogatóval: 
egyre több hangversenyen lép fel a régi magyar 
hang szer népszerûsítôjeként. 2005ben Lisztdíj
jal tüntették ki. Hangok a múltból címû CDjén 
Árendás Péter és Lelkes András, a Tükrös Zenekar 
tagjai is közremûködnek.
Kiss Gy. László – tárogató, Árendás Péter 
– brácsa, Lelkes Anrdás – nagybôgô

KÔFEJTÔ – T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD
Frankofón est
20.00 Bonga 

Bonga 1943ban született, pályafutását sporto ló
ként kezdte, a 400 mes síkfutás bajnoka volt.
Az angolai Jose Adelino Barcelo de Carvalho 
a portugál gyarmati uralom el leni mozgalom 
aktivistájaként vette fel a Bonga ál nevet. Miu
tán fény derült kilétére, hollandiai szá mû ze tésbe 
kényszerült, ahol zöldfokiszigetek béli muzsiku
sok társaságában rögzítette elsô, Angola 72 címû 
anyagát – mely a modern afrikai zene mestermû
ve – mindössze nyolc óra alatt. A melankólia és a 
forradalmi hevület egyaránt kultikussá tette ezt a 
lemezt. A szinte véletlenül zenei pályára sodródott 
Bongának azóta 17 lemeze jelent meg.
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Pula Pula 
MINDENNAPI PROGRAMOK

MIAZHOGY…?

APRÓKERT: az Aprókert ott lesz, ahol éppen a gye
re kek töltik az idôt 10 és 14 óra között. Leginkább 
a Bár ka kertben vagy éppen a templom mögött, ahol 
egy szer csak meglovagolhatják a hatalmas falovat, 
amit Mészáros Gábor épít a pulai napok alatt, né ha 
a sövénnyel, kukoricással jól elrejtett pulai ját szó té
ren, meg a jól elrejtett Teraszon, aztán ha esik az esô, 
benn a Faluházban. A tíznapos programról Var ga 
Anikó (Színház születik) és az Apró Színház gon dos
ko dik (Csík Andrea, Drávai Zója, Kulánda Nikolett 
és Tarján Veronika). Szóval 10 és 14 óra között az 
ap ró ké a világ Pulán.

HÁBÉVÉ (Vurstli): Manapság minden áru. Manap
ság minden „érték”. Az is, ami haszontalan, az is, 
ami talmi. Idô nincs semmire, mert a „semmiért” kell 
éppen megharcolni a tócsányi mélyben egy galambszür
keállományúval. Mindennapi betevô falat vagy nem 
mindennapi irodalom? A kérdés adott, a válasz 
egyértelmû… Háború, legalábbis háborgás, az van, 
de hol a béke?... Pazaroljunk el hát egy kicsit abból 
a drága idôbôl – legalább pár órára –, álljunk meg 
Tolsztojjal, s ha otthon már nem is, olvassunk együtt 
egy „ötkötetest”, itt! Akár dédapáink, merüljünk alá 
az alantas szórakozásba: a vurstliba! Dobáljunk a 
céllövöldében kortárs költôkre, és ha ügyesek vagyunk, 
kapunk cserébe – plüssmaci helyett – verset, legyünk 
Júliák vagy Hamletek a színházkaraokén, nézzük 
meg az irodalom szent szörnyeit a PIMF sátorban, 
játsszunk bizalomjátékokat Valdemar Psylanderrel, 
hallgassunk erotikus verseket Horwinek és Galló mûin
tézetében, vagy mondjuk, játsszunk Guixot bácsi elva
rázsolt, pörgôforgó szobrain. Fogjunk kezet Thomas 
Mannal, repüljünk Petôfivel vagy éppen Koszto
lányival. Röhögjünk és szórakozzunk azon, ami van, 
ami megmaradt. Ki tudja, talán egy szép napon, még 
azt is megérjük, hogy a közértben 20 deka párizsihoz 
jár majd egy akciós vers is, fél kiló hidratált arckrém
hez meg, tán egy egész kötet… És végre Béke lesz… S 
tán végre Béke lesz. Addig is HáBéVé!

„ÚJ UTAK-NEW LINES” Nemzetközi Zenei 
Mûhely – MEDIAWAVE ZENEI TÁBOR:
Öt ország (csehlengyelmagyarosztrákszlovák) fia
tal zenészei találkoznak Ravazdon és Pulán, hogy 
elismert zenészek vezetésével, a Völgyvendégek szeme 
láttára próbáljanak napközben, este pedig alkalmi kon
certeken, jamsessionökön közös zenéléssel mutassák 

meg, hogy a zenében már akár hatékonyan és sikerrel 
mûködhetne az Unió. A zárókoncert ráadásaként 
(július 31.) bemutatkozik Grencsó István, a magyar 
zene, jazz különleges kísérletezô figurájának új formá
ciója. Az AMA zenekar postnewurbán beat stílusa 
sok izgalmat rejt magában. A koncert egyben világ
premier. 
A mûhelyben négy különbözô zenei irányultságú 
mûhely fog prosperálni. A mûhelyek között az átjár
hatóság biztosított.

JAZZ – UNDERGROUND ZENEI MÛHELY 
(vezetô: Grencsó István /HUN/)

ELEKTRONIKUS ZENEI MÛHELY
(vezetô: Dj Eargazm /AUT/)

BLUES-ROCK MÛHELY 
(vezetô: René Lacko /SK/)

ETHNO-ROCK MÜHELY 
(vezetô: Robert Jaworski /POL/), Jarda 
Svoboda /CZE/)

(További információ: www.mediawave.hu
A tábor tanárait a  
Visegrádi Alap támogatja:

GUIXOT-JÁTÉKVARÁZSLAT:  aki a Mediawave 
Fesztivál idején megállt egy pillanatra Gyôr fôterén, 
az napokig nem szabadult. Ócska csövekbôl, kere
kek bôl, golyóbisokból, a jóég tudja, mikbôl, Guixot 
Mester kiókumulálta játékait, mi pedig addig kö nyö
rög tünk neki, hogy megígérte, Pulán is ott lesz. 
(www.guixotde8.com)
régi-új Józsefváros (rÉV 8): a meleg (vagy az 
esô) elôl bemenekülhetünk a tûzoltószertárba, hogy 
lezuttyanjunk egy öreg fotelbe, és Kékes tévén nézzük 
a Magdolnanegyed életét bemutató filmeket, a lakók
kal készült riportokat, hogy aztán feltápászkodva bön
gésszük a RÉV 8 építészeimunkatársai által bemu
tatott korabeli fotókat, leírásokat, és persze a közeli 
jövôt: Európa Belvárosát és a Corvin Sétányt. De lesz 
itt digitális média és mûvészeti oktatás, kézmûves 
foglalkozás, gombfoci… (közremûködôk: Nap Klub 
Alapítvány, Zöld Fiatalok Egyesület, Kidpix team, 
Józsefvárosi Szabadidôs Egyesület…)

EKF: Európai Kulturális Fôváros. Pécs. A Bárka Szín
ház és Pécs hosszú távúra tervezett szövetsége most a 
Jelenkort hozza Pulára. A Nem Mindennapi Iroda
lom házigazdája tehát az idén az egyik legfontosabb 
magyar folyóirat, a Jelenkor.
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EKF-fényképalbum: A Mûvészetek Völgyébe költö
zik az Európa Kulturális Fôvárosait bemutató szabad
téri fényképalbum. „A kultúra Európája, az urbanitás 
kultúrája” cím mel, Európai Kulturális Fôvárosokat be
mutató országos szabadtéri fotókiállítás indult a HP 
Képalkotási és Nyomtatási Üzletág támogatásával. A 
40 kiállított fotót mintegy 700 mûvészi fénykép kö
zül, nemzetközi pályázaton választotta ki a zsûri. 
Az óriásnyomatok Európa Kulturális Fôvárosa cí
met elnyert városok  többek között Párizs, Graz, 
Lisszabon, Nagyszeben és Pécs  tereit, épületeit, arca
it és mindennapjait mutatják be. 
A hangulatos városi fotókat Gyôr, Miskolc, Sopron, 
Eger és Pula után, a nyár során, egyegy héten át Bu
dapesten, majd végül Pécsett is láthatjuk. 

RÁDAY-BUSZMEGÁLLÓ: A Ráday Könyvesház 
örömmel értesíti a Völgy és a Világ utazó közönségét, 
hogy a PULAI BUSZMEGÁLLÓ (busilica minor) 
ismét fogad és indít járatokat magyar és világirodalom, 
komoly és komolytalan zene, játék, dokumentum és 
egyéb filmek, valamint normál közlekedés mellett 
nehezen elérhetô egyéb viszonylatokon, különös tekin
tettel a Nem mindennapi irodalom és a Háború és 
Béke Vurstli megállóhelyekre. 
Ismét mûködik az Ismeretlen Szponzor Emlékmûve. 
A 100 Ftos adományokat a községi könyvtár fejlesz
tésére fordítjuk. Esténként filmvetítés: válogatás a 
Ráday Buszmegálló gazdag kínálatából.
Orbán György, állomásfônök 
Orbán Ida és Orbán Ambrus, forgalomirányítók

SZÍNHÁZ SZÜLETIK: Immár hagyomány, hogy 
a Bárka színésznôje, Varga Anikó meseelôadást ren
dez a július 28án reggel 10.00 órakor jelentkezô 
(és az utolsó napig, a bemutató napjáig kitartó!) 
gyerekekkel. Jelentkezni lehet színésznek, tervezônek, 
súgónak, bárminek, amire egy színházi elôadás során 
szükség lehet. Az idén Alexandramesékbôl válasz ta
nak a gyerekszínházasok!

ALEXANDRA: a legnagyobb kiadó és könyváruház
lánc Pulán is jelen lesz. Játszhatunk (és könyvet nyerhe
tünk) az „Alexandrajáték öt percben”, árnyas fenyôk 
alatt olvasgathatunk reggeleste az „Alexandraolvasósa
rokban”, a Vurstliban is Alexandrakönyveket emelget
hetünk, és reményeink szerint Alföldi Róbert bemutatja 
nekünk az Alexandrafônököt, Matyi Dezsôt is...

0. ÓRA (AZAZ NULLADIK ÓRA): Robin László 
a Szkéné színház, a MU Színház, a Berta Kert és a 
Dunaparti Robin Food volt vezetôje Foitl Andrással, 
a legendás Ráckert és a Libella tulajdonosával fogott 
össze, hogy 2007 nyarán a 0. ÓRÁBAN együtt gon

doskodjanak a Mûvészetek Völgyében Pula vendéglá
tásáról. Hideg és meleg ételekkel, salátákkal, minden
kit kielégítô italválasztékkal reggeltôl hajnalig tartó 
nyitvatartással várják Pula vendégeit.

JÚLIUS 27. (péntek)
18.00 KONCERT – BÁRKAKERT
 ROSEHIP 

A Rosehip zenekar 2007 februárjában rögzítette 
elsô demólemezét, ezt a lemezt mutatják be Pulán.

19.00 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert
Ágoston Zoltán vendége: GArACZI LÁSZLÓ
„… Például a fogorvosom is lelkes olvasóm. 
Miközben fúr, idézni szokott a könyvembôl: 
”mi nek is nôttem meg, ugye most átérzi, hogy 
mi nek is nôtt meg?”. Vagy itt, ahol most ülünk, 
az Á Caféban tegnap, mikor megadtam a tar to
zá so mat, a csapos fiú félrehívott, és azt mondta, 
hogy olvasta a Nincs alvás!t, nagyon rossz könyv, 
vi szont ô is ír, és megmutatná.” (G. L.)

20.30 SZÍNHÁZ – FALUHÁZ
 PAÁL ISTVÁN STÚDIÓSZÍNHÁZ: 

Lakodalmi készülôdés falun – Kafka nyomán
Színház? Tánc? Képzômûvészet? Színház. Tánc. 
Képzômûvészet. Kafka elindul saját lakodalmába.
Ezt az utat próbálja az elôadás képzômûvészeti 
elemekkel moz gással megjeleníteni.
Gemza Péter, Kruppa Sándor, Gold Bea, 
Sárkány Sándor

22.00 KONCERT – BÁRKAKERT
 MÁSIK JÁNOS BUDAPEST HEART  

ROCK CIRCUS
Fekete mély vízen / Fehér sziklák alatt / Le beg
ve csendesen / Kalózhajó halad / Árbóca meg
tö rött / Vitorla rongya lóg / Fedélzetén egy 
vad csapat kalóz / Hé, fiúk,/ hol van a ka pi
tány / Joe Alvarez, ez az öreg zsivány… 
Kovács Norbert (dobok), Takács Márton (ütô
hang szerek), Szendôfi Balázs (basszus), David 
Dely (ének, ütô, fúvóshangszerek), Frankie Látó 
(brá csa hegedû), Másik János (ének, bandoneon, 
gitár, keyboard)

00.30 FILMKLUB – BÁRKAKERT
 LARS VON TRIER: A bûn lélektana (1984)

Fishert hipnotizálják, hogy megfejthesse egy kis lá
nyo kat gyilkoló ôrült gondolatmenetét. Osborne, 
aki megírja a Bûn lélektana címû tanulmányát, 
ma ga sem sejti, mekkora hibát követ el azzal, 
hogy a férfival együttmûködik...
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Ráday Könyvesház
Pécs Európai Kulturális Fôváros

A Bárka-programok támogatói:
Alexandra Kiadó és Könyváruház, Rév 8, Józsefvárosi Önkormányzat, Hewlett Packard



Pula Pula 
BÁRKA KIKÖTÔ KAPOLCSON!!!
 Bárka Színház: ISKOLA A HATÁRON

(lásd Kapolcs, júl. 27. Szárító, 18.00 és 22.00)

JÚLIUS 28. (szombat)
09.00 ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD: HOSSZABB 

TÚRA A KAB-HEGYI KILÁTÓHOZ
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

10.00-11.00 GYEREKEKNEK – BÁRKAKERT
 SZÍNHÁZ SZÜLETIK VARGA 

ANIKÓVAL (Alexandra-mese)
Kezdôdik a gyerekszínházcsinálás (lásd: „miazhogy...”)

11.00-14.00 GYEREKEKNEK – APRÓKERT
 CIRKUSZNAP

Tûzmadár együttes, mutatványosok, kézmûves 
foglal kozás Horváth Richárddal, arcfestés…

14.00 TRENDSTYLE – FALUHÁZ
Követed vagy Teremted?  
A WERKAKADÉMIA (egy iskola a határon) 
beszélgetése stylistokkal és trendcsinálókkal

15.00 ALEXANDRA-BESZÉLGETÉS 
– FALUHÁZ

Ágoston Zoltán vendége HAVASI ATTILA
1001 magányos rinocérosz – Havasi Attila új 
könyve korábbi, Manócska meghal... címû ver ses kö
te té nek hangját szólaltatja meg, a nonszensz és az 
abszurd költészet angolszász ihletésû ha gyo má nyá
nak jegyében. A különbség a cél kö zön ség ben rejlik: 
az új kötet gyerekverseket tar tal maz.

16.00 KONCERT – TEMPLOM
 PÉCSI SYMPHONIC BRASS QUINTETT 

(EKF) 
A pécsi mûvészekbôl álló együttes 2003ban ala
kult. Tag jai a Pannon Filharmonikus Zene kar 
és a Ma gyar Rá dió Szimfonikus Zene ka rá nak 
mû vé szei valamint a Pécsi Tudomány egye tem 
Mû vé szeti Ka rá nak és a Pécsi Mûvészeti Szak kö
zép is ko lá nak tanárai. Repertoárjuk a rene szánsz 
ze né tôl a kortárs zenéig a klasszikus mû faj tól a 
jazz feldolgozásokig terjed. A hangversenyen re ne
szánsz táncokat, régi magyar táncokat, Albinoni, 
Telemann, Bach és Händel mûveinek átirataiból 
ad nak elô a pécsi mûvészek. 
Az együttes tagjai: Solymosi Péter, ifj. Mátyás 
Tibor (trombita), Szilágyi Lajos (kürt), Vida 
Lóránd (harsona), Vida róbert (tuba)

17.30 A KULTÚRA EURÓPÁJA
 – az urbanitás kultúrája nemzetközi 

szabadtéri fotóalbum megnyitója

17.30 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
 Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert

Bérczes László vendége PArTI NAGY LAJOS
„Én nem nagyon hiszek abban, hogy egy szöveg 
a szónak a klasszikus értelmében lefordítható. Én 
az über tra gungban hiszek, de az übersetzungban 
nem nagyon. Bárcsak ne lenne nekem igazam. 
Az mindig a fordító saját kockázata, ha valamit, 
mond juk, nem nyelvileg ért félre, hanem, mond
juk, költôileg. Hát ilyeneket, mint hogy „Margittay 
Edina még soha nem volt egymásié", ezt az i betût 
nem hiszem, hogy le lehet fordítani...” (P. N. L.)

19.00 KONCERT – BÁRKAKERT
 SCHÖNEBECKER JUGEND-  

BLASORCHESTER (ESSEN – EKF)
Essenbôl Pécsre, Pécsrôl Pulára érkezik ez a fiatal 
né met fúvószenekar, s ezzel két kulturális fôváros 
(Essen és Pécs) költözik a Völgy egyik legkisebb 
fa lu já ba, Pulára. A 1225 éves korú fiatalokból 
álló fú vós ze ne kart 1959ben alapították.Vol
tak már Norvégiában, Izraelben, az USAban, 
Svájcban, Horvátországban és Lengyelországban 
– Magyarországon most lépnek fel elsô al ka
lom mal. Hangversenyükön filmzenéket, népzene 
fel dol go zá so kat, Jazz átiratokat és „könnyûzenei 
fel dol go zá so kat hallhatnak.

20.30 SZÍNHÁZ – BÁRKARÉT 
 Bárka Színház: A LEGYEK URA

Iskolás fiúk egy csoportja az atomháború idején, 
az ôket menekítô repülôgép balesete miatt egy 
lakat lan szigetre vetôdik. Eleinte izgalmasnak 
in dul a felnôttek nélküli kaland: a sziget gaz dag
sá ga, a felhôtlen szabadság élménye elkápráztatja 
ôket. Ismert társadalmi minták alapján próbálják 
be ren dez ni életüket: vezért választanak, gyûléseket 
tar ta nak, feladatokat jelölnek ki egymás között. A 
csapat azonban elég hamar két táborra sza kad... 
Szereplôk: Koloszár András, Dér Zsolt, 
Kosznovszky Márton, Mesés Gáspár, Dóra 
Béla, Dóra Mátyás, Juhász Lajos, Bárdi Gergô, 
Kôrösi Gergely, Jécsai László, Laczó Péter, Blahó 
Gergely, Pomlényi Attila, Horváth Kristóf 
rendezô: Vidovszky György
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23.00 KONCERT – BÁRKAKERT
ALEXANDER BALANESCU – ADA MILEA: 
The Island by Gellu Naum 

00.30 FILMKLUB – BÁRKAKERT
 LARS VON TRIER: Járvány (1987)

A Járvány fôszereplôi maguk az alkotók (Trier és 
Vørsel), akik sem nevüket, sem foglalkozásukat 
nem változtatták meg a filmben. A történet elején 
A zsaru és a kurva címmel forgatókönyvet kell 
írni uk, de a kézirat elveszik. Öt napjuk van, hogy 
új ra ír ják, de úgy döntenek, hogy lerövidítik, és a 
Jár vány címet adják a filmnek...

PULA ÜNNEPE: 20. NÁCZI-HEGYI 
IGNÁCNAPI SZÔLÔHEGYI ÜNNEP
10.00 A falu templomában szentmise és 

könyörgés a bô termésért. Utána a 
Szent Flórián kápolnánál Heitler László 
festômûvész kiállításának megnyitója

18.00 ünnepi mûsor a szôlôhegyi Szent Ignác 
szobornál
(Az ünnepnap hajnalán megjelenik a Náczihegyi 
TükörSpiegel 19. évfolyama)

JÚLIUS 29. (vasárnap)
09.30 ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD! RÖVID TÚRA 

A KÖRNYÉKEN
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

10.00-11.00 GYEREKEKNEK – BÁRKAKERT
 SZÍNHÁZ SZÜLETIK VARGA ANIKÓVAL

11.00-14.00 GYEREKEKNEK – APRÓKERT
MAGYARNAP
Táncház (Kincsô táncegyüttes és Szélkötô 
Kalamona zenekar)
Fábián Éva mesél, bôrözés, gyöngyfûzés, csuhézás, 
babakészítés…

ÖRÖKSÉGVÖLGY PROGRAMOK
SZENT ILONA TEMPLOMROM az erdô mellett
14.00 Szentmise

Az idén felújított XII. századi kápolnaromnál 
Pintér Tamás Pius SMC celebrál ünnepi szent
mi sét.

15.00 Ilona versek a romok között
„Vigasság, fájdalom, nem múlik el soha, s 
balzsam is mennyei lanolin, Ilona.” (Kosztolányi 
Dezsô: Ilona)
A pulai erdôk mélyén Papp Dániel színmûvész 
elôadásában Szent Ilona legendája és Ilona versek 
hang za nak el.

15.00 HÁZMESTEREK III.
 Krizsán András vendége Reischl Gábor  építész

16.00 KONCERT – TEMPLOM
 SZEGEDI VICTORIA KAMARAKÓRUS

Bölcs Alfonz, a spanyol középkor „tudós kirá
lya” uralkodóként, tudósként és mûvészként is 
nagy hatással volt az európai szellemi élet fej lô
dé sére. Nevéhez fûzôdik a 420 vallásos éneket 
tar tal ma zó Cantigas de Santa Maria címû gyûj
te mény összeállítása is, amely ma az arab kul tú
rá val összefonódó középkori spanyol zene egyik 
legfontosabb dokumentuma. A különleges egy há zi 
énekek a szegedi Victoria Kamarakórus tol má cso
lá sá ban hangzanak el.
Közremûködik: Bartek Zsolt – furulyák, 
sípok, Pásztor Endre – koboz, Philipp György 
– ütôhangszerek, Dévity Zoltán – citera, 
Varga Kornél – baklama, vezényel: Cser Ádám

17.30 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
 Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert

Ágoston Zoltán vendége: BErTÓK LÁSZLÓ
Ceruza? Papír? / Mit ér, ha a hóra a / rigó lába ír? 
„… A többi ég és föld, évszakok, vegetáció, madarak, 
kutyák, egyebek. Megmozdul, lép egyet, felröpül, 
felsóhajt, változik ez is, az is. Csak a pillanatban 
marad meg minden. Jó, ha némelyiket meg tudod 
jelölni (állítani?), ha más kép pen nem, akkor egy 
haikuval, egy tizenhét szó ta gos, háromsoros verssel. 
Talán az se baj, ha a klasszi kus japán formát 
kicsit a saját kultúrádhoz iga zí tod, rímelteted, s 
magyarul úgy hívod, hogy há rom ka…” (B. L.)

19.00 ALEXANDRA-BESZÉLGETÉS 
– BÁRKAKERT

ALFÖLDI RÓBERT vendége: MATYI DEZSÔ
Siker – valószínûleg errôl beszélget a két 39 éves 
sike res ember, Alföldi Róbert, a Bárka Színház 
igaz ga tó ja, színész, rendezô és Matyi Dezsô, kia
dó és üzletember.
„Elképesztô, valószerûtlen, felfoghatatlan  ezeket 
a mi nô sítéseket hallom leggyakrabban Matyi 
Dezsô pá lyájáról. A 39 éves pécsi férfinak kilenc 
könyv kia dója és 67 könyvüzlete van. Tavaly 13 
ezer könyvet adtak ki Magyarországon, ezek kilenc 
százalékát Matyi cégei gondozták, a ha zai ke res ke
dôk a múlt évben 48 milliárd fo rint nyi könyvet 
ér té ke sítettek, s e bevétel ötödét a pécsi vállalkozó 
áru há zai ban kasszírozták. Matyi Dezsô cégeinél 
1100an dolgoznak, vállalkozásainak árbevétele 
idén megközelíti a 20 milliárdot…” (nol.hu)
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20.30 SZÍNHÁZ – BÁRKARÉT

Bárka Színház: A LEGYEK URA
(lásd a tegnap esti programot!)

23.00 KONCERT – BÁRKAKERT
 KISCSILLAG 

„Ha én lennék a szerelmed / Szeretnél mert meg
szok tad / Ahogy megszokásból rugdalod / Magad 
elé az álmokat / Ha villanyt oltasz a sötétnek / És 
hal kan kicipzározod ôt / És magadba rakod a régi 
sem mit / A megszokott, soha el nem jövôt”
Lovasi András – gitár, Ózdi rezsô – basszus, 
Brautigam Gábor – dob, Leskovics Gábor – gitár

 MEDIAWAVE MÛHELY 
Lengyelek, csehek, osztrákok, magyarok, szlovákok 
zenél nek (a Mediawave Tábor tagjaiból csak ma 
estére összeálló zenekar játszik, tán még a Kis csil
lag hoz is betársul, mondjuk azt, jamsessiont tart).

01.00 FILMKLUB – BÁRKAKERT
LARS VON TRIER: Európa (1991)
A hip no ti kus hangulatú filmért a cannesi feszti
vál nagy dí ját nyerte Trier...

És egész nap: MEDIAWAVE ZENEI TÁBOR! 
(lásd: „miazhogy…')

JÚLIUS 30. (hétfô)
10.00-11.00 GYEREKEKNEK – BÁRKAKERT
 SZÍNHÁZ SZÜLETIK VARGA ANIKÓVAL

11.00-14.00 GYEREKEKNEK – APRÓKERT
 SÁRKÁNYNAP

Apró Színház: Szent György és a sárkány
sárkánykiállítás, sárkánykészítés Travnik Lucával, 
sárkányröptetés, kínai óriás sárkánybáb…
Balázs Elemér és Dés András zenél a gyerekekkel

13.00-17.00 HáBéVurstli – TEMPLOM UTCA
Szikszai rémusz és csapata
Jobb velünk a világ! (lásd „miazhogy”…)

16.00 KONCERT – TEMPLOM 
loop-elektro-akusztik EGYHÁZZENEI SHOW
Philipp György, Wágner-Csapó József, 
Szathmári Judit, Boudny Ferenc
Lehetségese egyedül kórust mûködtetni? Lehete, 
hogy ennek a kórusnak a világ minden neves 
együt tese tagja legyen? Lehete, hogy egy egy ház
ze nei hangverseny egy pillanata sem unal mas? 
Ezekre a már megoldott rejtélyekre keresi a választ 
Philipp György estje, melyen az egy ház zeneiro da
lom teljes egészében felvonul. Ott lesz a King”s 

Singers, az Athéni férfikar, a Westminster ka ted
rá lis scholája, Boris Christoff, és a pé ter vá ri ka ma
ra kó rus, a Swingle Singers, a Los Fronterizos, és a 
Beach Boys is, legalábbis a hang juk, vagy valami 
olyas mi… 

17.30 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert
Ágoston Zoltán vendége: TOLNAI OTTÓ
„… állandóan csak elnyúlva, eltekeregve mellette, 
nemhogy is részben megválaszolva, igen, elfele, 
el nyúl va, eltekeregve, az autorizálást valamiféle, 
ezt már a régebbi interjúk esetében is megfigyeltem, 
bo nyo lult visszavonási manôverként értelmezve, 
rákvoltom megnyilvánulása, az általam ku tu
zovi stratégiának nevezett manôverek nagy le he
tô sé ge ként élve meg… körkörösen lélegzem, mint 
ked venc zenészeink, avagy kínosan, az egész misét 
kí nos sá tevôen, mint gyerekkorom temploma, or go
ná já nak rossz fujtatója…” (T. O.)

19.00 KÖNYV(elô)BEMUTATÓ – BÁRKAKERT
 CSEH TAMÁS (beszélgetôkönyv):  

Cseh Tamás – Bérczes László
Talán. Talán nyáron már megjelenik Bérczes 
László könyve Cseh Tamásról (Palatinus Kiadó), 
talán néhány dal erejéig elôkerül a gitár is, és a 
kezdetektôl az Ad Libitum zenekar. Talán.
…Nem nyúlok a gitárhoz. Még a kezem ügyébôl 
is eltet tem. Behangoltam, és felraktam a szekrény 
te te jére. Így legalább nem látom naponta. Ez zel 
a dologgal én nem szórakoztam. Hát most se 
akarok csak szórakozásból pengetgetni. Nem 
bolondíthatom azt a gitárt se, még azt hin
né, csatába indulunk. Nem indulunk. De ha 
meggyógyulok, kezembe veszem a gitárt, és éne kel
ni fogok… (részlet a könyvbôl) 

20.00 ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD!
 Ismerkedés a denevérekkel

Részletesen lásd a Zöldtúráknál! Rossz idô esetén 
kárpótlásul fotós elôadás a Falumúzeumban a 
de nevérekrôl, védelmükrôl.

20.30 KONCERT – BÁRKAKERT 
MEDIAWAVE MÛHELY (lásd: „miazhogy...”)

22.00 KONCERT – BÁRKAKERT
 EGYKISSERZSIZENE 

Kiss Erzsi – ének, G. Szabó Hunor – dob, 
Kovács Linda – vokál, Sütô Márton – gitár, 
Vajdovich Árpád – gitár
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23.30 FILMKLUB – BÁRKAKERT
PALADINO: A dácsán – 30”  
(Mediawave 2007 – Bárka-díj!)
„Dokumentumburleszk. Ezt a nemlétezô mûfajt 
képviseli a fiatal francia filmes munkája, mely 
az idei Mediawave fesztivál egyik gyöngyszeme 
volt. És ha már a zsûri tagjaként Bárkadíjra 
ja va sol tam, gondoltam, mutassuk meg ezt a 
gyöngy szemet Pulán is. Íme.” (B. L.) 

 LARS VON TRIER: Hullámtörés (1996)
Ezt a filmet még mindenki szerette: a szakma is, 
a nézôk is...

És egész nap: MEDIAWAVE ZENEI TÁBOR! 
(lásd: „miazhogy…”)

JÚLIUS 31. (kedd)
SZENT FLÓRIÁN KÁPOLNA
ÖRÖKSÉGVÖLGY PROGRAMOK 

10.000-tól FALUTEKERÔK – Mûemléki séták
 Tûzre-vízre vigyázzatok!

„Minthogy minden jó rendtartásnak feje és funda
men tuma az isteni félelem és tisztesség…” eh hez 
tarják magukat évszázadok óta a pulaiak, akik 
büszkék sváb hagyományaikra, régészeti le lô he
lyeikre, templomukra és présház pincéikre.
Útvonal: Szent Flóriánkápolna – Esterházy
vadászkastély – Kis utca 43. – Római katolikus 
templom – Régi iskola – Fô utca – igény esetén a 
tálodi kolostorrom
Sétavezetô: Balázsik Tamás mûvészettörténész
Szervezô: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A mûemléki séták további programjait („Köze
lebb az éghez”, „Értékleltár játék”, „Faluteker
gôk egyedül – örökségtotó játék”)  részletesen lásd 
a 9. oldalon (Kapolcs, Örökségvölgy prog ra mok)

10.00-11.00 GYEREKEKNEK – BÁRKAKERT
SZÍNHÁZ SZÜLETIK VARGA ANIKÓVAL

11.00-14.00 GYEREKEKNEK – APRÓKERT
KEMÉNY HENRIK-VITÉZ LÁSZLÓ
Sérült-hátrányos helyzetû gyerekek napja
Állat-terápia a Tetra 2002 csoporttal 
Közremûködik: Szenes Kriszta és Cimpa, 
rózsa Linda és Piszke, Erdélyi Judit és Pomi, 
Fekete Andi és Tonic, Petrovánszky Ági és 
Dorka, Penkl Ági és Snoopy
drámajáték, kézmûvesség, tánc, mese…

13.00-17.00 HáBéVurstli – TEMPLOM UTCA
Szikszai rémusz és csapata
Magyarországon 10 fogorvosból 8 ezt ajánlaná!

16.00 ALEXANDRA-BESZÉLGETÉS 
– FALUHÁZ

Ágoston Zoltán vendége CSERNA-SZABÓ 
ANDRÁS / DARIDA BENEDEK
Jaj a legyôzötteknek! Avagy süssünkfôzzünk más
na posan – négykezes regény CsernaSzabó és 
Da rida módra avagy a macskajaj regénye 52 
re cept tel. A kötethez az olvasók ajándék há nyós
zacs kót kapnak, arra az esetre, ha a recipék mégse 
len né nek hatásosak.

17.30 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
 Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert

Ágoston Zoltán vendége: KONRÁD GYÖRGY
„… Az emberszeretet fogalmába nem csak az élôk 
szeretete tartozik bele, szeretettel gondolunk éle
tük ben és (természetes vagy erôszakos) halálukban 
szü leink re, testvéreinkre, minden rokonunkra, 
szom szé dunkra és barátunkra, többnyire jó in du
la tú an néz zük a csecsemôket, csak mert embernek 
szü let tek, és érdekelt együttérzéssel szemléljük 
múlt já ban és jelenében a fajtánkat, ezt a bölcs 
és bo lond lényt, amelybôl egy vagyunk. Ha sok 
ezer év re hát ra tekintve, múló pillanatokra ké pes 
vagyok köszönni az ôseimnek, akkor sejtek va la
mit a folytonosságról…” (K. Gy.)

19.00 MESÉK MINDENKINEK – BÁRKAKERT
 BERECZ ANDRÁS

A biztos pontok közül való. Biztos, hogy Andris 
Pulán fellép. Biztos, hogy nagyszerû lesz. Biztos, 
hogy sokan leszünk. És biztos, hogy esni fog az esô.
Meg akartam házasodni, / Galambot akartam fog
ni, / Galamb helyett ölyvet fogtam, / Bánom, hogy 
meg há zas odtam! / Megházasodtam, te Miska, / 
Fe le ségem van, Anniska! / Tisztaságra elég tiszta, 
/ Két szer mosdik egy hónapba! / A fejibe ojan tetû, 
/ Mint egy valóságos kesztyû! / Reggel felkél nyolc 
óra kor, / Feje olyan, mint a bokor, / Elig várom az 
ör dögöt, / Hogy elvinné a rossz dögöt!

20.30 MESÉK FELNÔTTEKNEK – FALUHÁZ
HARGITAI ILDIKÓ
Hargitai Ildikó, színésznôírónômesélô(nô): „…
Ô teremtette az Öregistent meg az embört meg az 
asszont, akiknek valahogy mindig bûnös dolgokon 
jár az eszük. Ha azok bûnös dolgok. Na de hát 
honnan veszi Ildikó ezeket a dolgokat?! Hát, 
gondolom, az ô kis fejecskéjébôl. S ott bizony azok 
ta lál hatók, ismerjük fel, ahogy hallgatjuk majd 
ôt, mint a mienkben, épp azok. Merthogy te rem
tött embörkéntasszonként élünk s az életet, a víg, 
fájdalmas, keserû, mulatságos, gazdag és ti tok
zatos, gyönyörû életet osztjuk meg egymással, ami
kor egymásra fordítjuk tekintetünket…” (B.L.)
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22.00 KONCERT – BÁRKARÉT 

MEDIAWAVE MÛHELY ZÁRÓKONCERT
Öt országból ötven zenész öt napi közös muzsikálás 
után egyetlen kon cert erejéig összeáll, és zenél. Fölöttük 
a csillagos ég, mögöttük a gyönyörû, pulai templom, 
elôttük, a Bárkaréten hálózsákos fiatalok...

00.00 FILMKLUB – BÁRKAKERT
LARS VON TRIER: Idióták (1998)
Az „idióták” lakhelye egy villa, ahova ve lük tart 
a titokzatos idegen Karen is, aki közben fo lya
matosan kapja a válaszokat saját kérdéseire: a 
tár sadalommal egyedül úgy lehet megbirkózni, 
ha ki vo nulunk belôle, ha megpróbáljuk feltárni 
az ôrület rejtett dimenzióit.

És egész nap: MEDIAWAVE ZENEI TÁBOR! 
(lásd: „miazhogy…')

AUGUSZTUS 1. (szerda)
10.00-17.00 Zöld, zöld, zöld! Fauna Egyesület: 

Legyél Te is kotlós tyúk!
Részletesen lásd a július 28i vigántpetendi prog
ram nál!

10.00-11.00 GYEREKEKNEK – BÁRKAKERT
SZÍNHÁZ SZÜLETIK VARGA ANIKÓVAL

11.00-14.00 GYEREKEKNEK – APRÓKERT
ZENENAP
Makám és Mezei Kinga, Pap Gábor zenés 
játékai, hangszerkészítés…

13.00-17.00 HáBéVurstli – TEMPLOM UTCA
Szikszai rémusz és csapata
4 kerék, 3 gyerek, 2 szoba, 1 vurstli!

17.30 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert
Háy János vendége: TÓTH KRISZTINA
„…Él bennem egy kép, hogy hogyan is kell 
kinéznie egy novellának: ez egy teljesen le csu pa
szí tott, szikár valami. Közben azért azt is érzem, 
hogy valahogy úgy kell eljárni, mint a rakott 
krump linál: idônként azért kell egy kis tejföl két 
ré teg közé, hogy jobban csússzon.” (T. K.)

19.00 SZÍNHÁZ – FALUHÁZ
DIÁKSZÍNHÁZ: Iglic / Szorongás-Orfeum 
(Perényi Balázs rendezései)
A legjobb diákszínjátszók az idén, a pécsi országos 
döntôt nyerték!
Caryl Churchill: Iglic – PBG-KIMI, Budapest

Kortárs angol dráma egy Magyarországon alig 
játszott drámaírónôtôl. Iglic tündér, szellem, árny, 
kí sértet, lélek, aki kapcsolatot keres földi lényekkel, 
ala kot vált és „vetemedik”, hogy megkapaszkodjon 
a fenti világban.
Peer Krisztián: Szorongás Orfeum  – PBG-
KIMI, Budapest
Zenés neurózis egy végtelennek tûnô órában Kor
társ magyar dráma hétköznapi élethelyzetekbôl 
ze nésszínházi formában. Mutatvánnyá emelt 
sti li zált „hiperrealista” etûdök meg néhány dal, 
némi táncszerûség.

20.30 SZÍNHÁZ – BÁRKARÉT
 Bárka Színház: LILIOM

A darab egy olyan freskót tár elénk a századfordulós 
Bu da pestrôl, amelyben már megjelennek azok a 
fi gurák, amelyek késôbb a magyar történelemben, 
kul tú rában is fontos szerepet játszanak: a vidékrôl 
fel ke rült cselédek, munkások. Belôlük lesz az az 
Amerikába kitántorgó másfél millió ember, akik
rôl József Attila ír. Ennek a világnak a költészete 
lesz József Attila költészete, a Külvárosi éj és az 
Esz mélet világa, egy leendô nagyváros, az épülô 
met ro polisz világa. (Telihay Péter, rendezô)
Szereplôk: Liliom –Széles László m.v., Juli 
–Mezei Kinga, Muskátné – Varjú Olga, Mari 
–Szorcsik Kriszta, Ficsur – Ollé Erik / Mucsi 
Zoltán, Hugó – Nagypál Gábor / Dévai Balázs, 
Linzmann, Dr reich – Gados Béla, Lujza 
–Császár réka, Hollunderné – Varga Anikó, 
A Hollunder fiú – Szabó Gábor, Kapitány, 
Fogalmazó – Egyed Attila, Esztergályos – Kardos 
róbert, Berkovics- Törôcsik Tamás, rendôrök- 
Bodor richárd, Pásztor Tibor, Angyalok – Dóra 
Béla, Dóra Mátyás, Mesés Gáspár

23.00 KONCERT – BÁRKAKERT 
 MAKÁM 

„Síp ucca, Dob ucca, / Ott lakik a Julcsa, / 
Sírdogál magában, / Elveszett a kulcsa.” 
Krulik Zoltán – gitár, ének, Bognár Szilvia 
– ének, fuvola, Krulik Eszter – ének, hegedû, 
Thurnay Balázs – furulya, klarinét, ének, 
Pödör Bálint – ütôhangszerek, Kovács Zoltán 
– bôgô, ének

00.30 FILMKLUB – BÁRKAKERT
LARS VON TRIER: Táncos a sötétben (2000)
Csehszlovákiából Amerikába emigrált hôsnô, aki 
acélgyá ri munkásként dolgozik, hogy megkeresse 
a pénzt fia szemmûtétjére... Talán ezt szeretjük 
legjobban, itt kezd fanyalogni a szakma...
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AUGUSZTUS 2. (csütörtök)
10.00-17.00 ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD!  

Fauna Egyesület: Legyél Te is kotlós tyúk!
(Részletesen lásd a július 28. Vigántpetend)

10.00-11.00 GYEREKEKNEK – BÁRKAKERT
 SZÍNHÁZ SZÜLETIK VARGA ANIKÓVAL

11.00-14.00 GYEREKEKNEK – APRÓKERT
MESENAP
Aranytulipán (Meseház Sándor Ildikóval és 
Körömi Gáborral), Hamupipôke – Apró Színház
Óriásleporello készítés

13.00-17.00 HáBéVurstli – TEMPLOM UTCA
Szikszai rémusz és csapata
Most élhetsz igazán!

16.00 TEMPLOM
VARJU OLGA: Isten tenyerén
József Attila istenes versei
Közremûködik: Balog Zsolt, zongoramûvész
„…Egyszerû rabszolgád vagyok, akit odaaján dé
koz hatsz a pokolnak is. / Határtalan a bi ro dal mad 
és hatalmas vagy meg erôs meg örök. / Ó Uram, 
ajándékozz meg csekélyke magammal en gem. / De 
ha nem akarod, ne hallgasd meg sza vam.”

17.30 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert
Háy János vendége: KUKORELLY ENDRE
„Ha a mondataim engem prezentálnak, másod la
gos, hogy vers vagy próza. Költészet vagy próza, sôt 
esszé, akár publicisztika, mindegy. Van különbség 
mû nemek között, de ha kellôképp autentikus az 
írás, ha fölmutatja azt, aki írta, akkor nem le het, 
hogy ne legyen érdekes. A direkt beszéd, meg ját
szás, póz, hazugság nélküli, a bensôbôl indított 
be széd mindig megindító.” (K. E.)

19.00 SZÍNHÁZ – FALUHÁZ
TANÁRDIÁKSZÍNHÁZ – SZENTES
Az Élveboncoló Színház elôadja színérôl, a 
SzeMaSzu Társulat visszájáról: 
HÁrOMSZÖG-GYAKOrLATOK
A Horváth Mihály Gimnázium drámatanárai 
játsza nak – elôször a férfinômásik 
viszonyrendszerét „szí né rôl” veszi nagyító alá 
a játék, majd „visszá járól” közelít az elôadás a 
szerelmi háromszöghöz. 
Írták és játsszák: Matos Ibolya, Szebeni 
Zoltán, Szurmik Zoltán / Zenei szerkesztés 
és kíséret: Majtényi András / írta és rendezte: 
KESErÛ IMrE

20.30 SZÍNHÁZ – BÁRKARÉT
 Bárka Színház: LILIOM

Szereposztás: lásd a tegnapi programot!

23.00 KONCERT – BÁRKAKERT
DELLADAP 
(Stani Vana: DJ, zenekarvezetô – Csehország, 
Aleksander Stoijc: gitár – Szerbia, Jovan 
Torbica: basszus – Montenegro, Alen ‘Dzamba” 
Dzambic: tangóharmónika – Bosznia,  
Simona Senkiova: ének – Csehország, Kristina 
Gunarova: ének – Csehország)

00.30 FILMKLUB – BÁRKAKERT
LARS VON TRIER: Dogville (2003)
Dogville, a '30as évek Amerikájának szegény emig
ránsokkal teli bányászfalva. Ide érkezik, ül dözôi 
elôl menekülve Grace, a fiatal nô, akit kö zös
ségükbe fogadnak. De egyik fél sem tud még min
dent a másikról… Valóságos kísérleti film Trier 
Amerikatrilógiájának elsô darabja, mely a szín
ház és film határmezsgyéjén egyensúlyozva vívott 
ki egyedülálló helyet magának a filmtörténetben.

AUGUSZTUS 3. (péntek)
10.00-11.00 GYEREKEKNEK – BÁRKAKERT
 SZÍNHÁZ SZÜLETIK VARGA ANIKÓVAL

11.00-14.00 GYEREKEKNEK – APRÓKERT
 SPANYOLNAP

Tánc- és zenebemutató
Tánctanítás (Vámos Veronika, flamenco-
táncos), zenélés, kézmûvesség…
Trebla, a bárány – mesejáték – Apró Színház 
(rendezô: Vidovszky György)

13.00-17.00 HáBéVurstli – TEMPLOM UTCA
Szikszai rémusz és csapata
HÜJJJE , aki nem ünnepel!

16.00 TEMPLOM 
 Váci Sebastian Consort: KÓDEXEK ZENÉJE

A Sebastian Consortot 2003 tavaszán alapította 
Lachegyi Imre blockflötemûvész. Ez a felállás 
ún. brokenvegyes vagy törtconsort, mely az elsô
sor ban Angliában a 1617.században virágzó 
consortegyüttesek egy speciális formája. A mûsor 
leg ko ráb bi darabjai 14.századi kódexekbôl és 
mo tet tás könyvekbôl valók, ezek mellett négy és 
öt szó lamú polifón darabok szerepelnek.
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17.30 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
 Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert
 Háy János vendége: NÁDASDY ÁDÁM

„Tudtam pontosan, hogy az igazi életcél: kiönteni 
magamból, mint egy pici edénybôl az isteni sze re
te tet. Mert az valahogy Neki jobban tetszik, ha 
mi egymásra öntögetjük ezt a finom szószt, mint
ha Ô közvetlenül öntögetné ránk.” (N. Á.)

19.00 SZÍNHÁZ – A ZÖLDBEN 
GERGYE KRISZTIÁN ÉS TÁRSULATA
Kortárs tánc-rituálé
Táncosok: Tárnok Marianna, Báder Nikolett, 
Domokos Flóra, Duda Éva, Négyesi Móni, 
Gergye Krisztián, Szász Dániel, Zambrzycki 
Ádám
rendezô-koreográfus: Gergye Krisztián
„Mámoros paradicsomi lu bic ko lás, ütések, 
ölelések, egymásba hatolások, szo rí tá sok, el en ge
dések, elválások testköltészete az Éden kert kései 
sugarai alatt... A Hôsök célja fel éb resz teni az 
Ál modót. Megszüntetni a mesét. A történetet befe
jezni nem elég, újat kezdeni könnyebb. Lehete 
ébe rebb egy álom, mint álmodója?”

20.30 TáncÉnek – FALUHÁZ
Sisso beszélget Gergye Krisztiánnal és Ágenssel
Alternatív személyiségek nem alternatív témákról

21.30 KONCERT – BÁRKARÉT
 KISPÁL ÉS A BORZ 

„Szép hely a Boldogság / Úgy oda vitorláznék / 
Ott napfürdôzik egy szál tangában / Az összes 
mûanyag játék” (Lovasi András, Bóra Áron, 
Dióssy D. Ákos, Kispál András)

23.00 FILMKLUB – BÁRKAKERT
 LARS VON TRIER: Öt akadály (2003)

1967. A tökéletes ember – ez a 12 perces Jorgen 
Leth rövidfilm az alapja Trier mûvének. Öt vál
to zat ban vették fel újra a filmet, mindannyiszor 
Trier szempontjait követve. 

AUGUSZTUS 4. (szombat)
09.30 ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD! RÖVID TÚRA 

A KÖRNYÉKEN
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

10.00-11.00 GYEREKEKNEK – BÁRKAKERT
 SZÍNHÁZ SZÜLETIK VARGA ANIKÓVAL
11.00-14.00 GYEREKEKNEK – APRÓKERT
 ROMANAP

Karaván együttes, Cigány táncház, kézmûvesség
Cigány mesejáték – Apró Színház

13.00-17.00 HáBéVurstli – TEMPLOM UTCA
Szikszai rémusz és csapata
Elôfizetôink néha mástmást akarnak nézni,  
de itt: nincs más. Itt vurstli van!

16.00 TEMPLOM
Szent és profán – SZENT EFRÉM  
BIZÁNCI FÉRFIKÓRUS – HÁY JÁNOS
A tiszta szakralitás, a hit és a kétségeket felvetô köl
té szet, a tradicionális liturgikus zene és a kortárs 
líra találkozásának lehetnek tanúi a koncert és 
felolvasás résztvevôi. A Szent Efrém Bizánci Fér fi
kar Magyarország egyetlen professzionális bi zánci 
zenei együttese. Fô céljuk az, hogy a középkelet
európai és a magyarországi bi zánci egyházak 
zenei kincseit autentikus mó don szólaltassák meg. 

17.30 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
 Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert

Szikszai Rémusz vendége:  
KOVÁCS ANDRÁS FERENC
A gondolkodónak támadt egy gondolata. / A 
gondo la tok a gondolkodónak támadnak. A 
gon do la tok támadnak. / Egymásnak. Másoknak. 
Ön maguknak. A gondolatok feltámadnak. 
/ Egymásban. Má sokban. Önmagukban. 
A védtelen gondolkodóban. / Megadatott a 
feltámadás. Az egyetlen. A lehetséges. / Talán. 
Esetleg. Semmiképpen. A gondolatok támadnak 
fel. / A gondolkodóra támadnak… (KAF)

19.00 SZÍNHÁZ – BÁRKARÉT
 BALTAZÁR SZÍNHÁZ: Repülési engedély 

angyaloknak
A Baltazár Színház Magyarországon az egyedüli 
hivatásos színtársulat, amely sérült színészekbôl 
áll. Mûködésünk alapja, hogy elôadásaink társa
dalmilag ne kirekesztve ké szül jenek és kerüljenek 
bemutatásra. Az elô adá sokat ne „ahhoz képest” 
ítéljék meg, hanem ön ma gukért.
Színészek: Erdôs Balázs, Horváth Szilvia, Kovács 
Veronika, Kudari réka, Ócsai András, Szilvásy 
Márton, Vörös Ferenc, Fehér Dániel, Kántor 
Nóra, Kozma Bognár Sándor, Medetz Attila, 
rafael Erzsébet, Taligás Anna, Szini Gergely
rendezô: Elek Dóra, koreográfus: Julie Bougard 
zeneszerzô: Darvas Ferenc, jelmeztervezô: 
Földi Andrea, író: Vörös István

20.30 KONCERT – BÁRKAKERT 
 KARAVAN FAMILIA: Gipsy crossroads 

Nagy István – ének, szájbôgô, gitár, tambura, 
blues-harp, Farkas Ilona „Ica” – ének, tánc, ifj. 
Nagy István – ének, szájbôgô, gitár, cajon, kanna, 
kanál, Nagy Nikolett „Niki” – ének, tánc, gitár
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22.00 KONCERT – BÁRKARÉT
 BESH O DROM 

Barcza Gergô – szaxofon, kaval, furulya, Békési 
László – szaxofon, klarinét, Csurkulya József 
– cimbalom, Pettik Ádám – derbuka, kanna, 
dobok, ének, Sidoo Attila – gitár, Szalóki Ági 
– ének, Talabos Csaba – tapan, Tóth Péter 
– trombita, Vajnovich Árpád basszusgitár/gitár

00.00 FILMKLUB – BÁRKAKERT
 LARS VON TRIER: Manderly (2005)

Az Amerikatrilógia második részében Grace apjá
val elindul Dogvillebôl. Egészen Alabama ál la mig 
jutnak, ahol egy híd mellett megállnak pi hen ni. A 
híd másik oldalán Manderlay falva pi hen, ahol 
még mindig rabszolgasorsban tartják a fe ke téket...

AUGUSZTUS 5. (vasárnap)
09.30 ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD!
 Rövidebb túra a környéken

Részletes lásd a Zöldtúráknál!

10.00-11.00 GYEREKEKNEK – BÁRKAKERT
 SZÍNHÁZ SZÜLETIK VARGA ANIKÓVAL

Másfél hetes próbaidôszak után itt a premier napja! 
Rendeziktervezikjátsszák: a gyerekek.

11.00-14.00 GYEREKEKNEK – APRÓKERT
 INDIANAP

Kiállítás, mese, tánc, báb (a foglalkozásokat tartja 
Mészáros Ágnes, táncos: Bharata Natyam)…

11.00 ROMKONCERT A Tálodi  Kolostorromnál
 Indulás 10.15, Fô tér, Pula

Énekelnek a Budapesti Énekesiskola növendékei 
Bubnó Tamás és Mezei János vezetésével
Avatott elô adá sukban gyönyörû gregorián énekeket 
hallhatunk a pá ratlan természeti környezetben.

13.00-17.00 HáBéVurstli – TEMPLOM UTCA
Szikszai rémusz és csapata
Nem tud megszabadulni a korpától? Vegyen fel 
sapkát és jöjjön vurstliba! 

16.00 TEMPLOM
 PLECTRUM QUARTET:  

Klasszikusok elektromos gitáron
A csapat Vivaldi Négy év sza kával tavaly már 
bemutatkozott a pulai temp lom ban – sikerrel. 
2004es alakulásuk óta re per toárjukra kerültek 
többek között Mozart, Bach, Korsakov és Monti 
mûvei.
A quartet tagjai: Józsa Tamás, Vörös András, 
Kanyó Péter, Bubnó Lôrinc

17.30 és 20.30  SZÍNHÁZ – FALUHÁZ
 Bárka Színház: MULATSÁG

Mucsi, Scherer, Szikszai, Mucsi, Scherer, 
Szikszai, Mucsi, Scherer, Szikszai…
Írta: Slawomir Mřozek, r.: Bérczes László
Három legény elindul a bálba. Úgy hallották, 
mulatság lesz. Kiöltöznek: öltöny, új cipô, lenyalt 
haj, virág. A bálterem zárva. Betörik, mert bent
rôl hangokat hallanak. A terem üres. Most akkor 
lesz mulatság vagy nem lesz? És ha lesz, kitôl lesz? 
Másoktól? Maguktól? Mit kell tenni, hogy mu lat
ság legyen? Hogy muzsika legyen. Hogy igazi 
le gyen. Ez a kérdés. Egy életen át.

19.00 JELENKOR-BESZÉLGETÉSEK (EKF)
 Nem Mindennapi Irodalom – Bárkakert
 Háy János vendége: SPIRÓ GYÖRGY

„Talán az inspirál, hogy élvezem, ha kitalálok 
valami olyasmit, amit én nem tudok kitalálni. 
Min dig akkor ír az ember valami jót és igazit, 
ami kor valamilyen csoda folytán olyat ír, amire 
nem képes. Furcsán hangzik, de néha elôfordul, és 
olyan kor nagyon lehet örülni.” (S. Gy.)

23.00 FILMKLUB – BÁRKAKERT
 LARS VON TRIER: Fôfônök (2007)

Ravn, egy számítógépes vállalkozás tulajdonosa 
tíz év után eladni készül cégét... Ez már csak a 
„láttukmég”...

ÉS ZÖLD, ZÖLD, ZÖLD!
10.00-17.00 Reflex Környezetvédô Egyesület 

standja a Tûzoltószertár környékén
Az elmaradhatatlan papírszemétvarázs. Hozz 
néhány kiolvasott napilapot, papírhulladékot 
és készíts belôle valami jópofát. Papírtéglát, 
papírszobrot, merített papírt – ahogy tetszik. 
Ismerkedj meg papírozó játékunkkal!

Változik az éghajlatunk. Nem tetszik? 
Változtass! Akciónkat is támogathatod 
aláírásoddal, hogy a döntéshozók is 
változtassanak! Napfivér, széllányka – készíts 
magadról vidám fotót, öltözz megújuló 
energiaforrásnak, a keretet mi adjuk hozzá, 
neked csak kattintanod kell!
Kertünkben naponta 10.0017.00 között környe
ze ti tanácsokkal, ingyenes kiadványokkal, kör nye
zet vé delmi játékokkal, természetismereti totóval 
vár juk az érdeklôdôket.
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RÖVIDEBB TÚRA A KÖRNYÉKEN
Július 29., és augusztus 4., 9.30 óra
Indulás: Faluház, érkezés: kb. 3,5 óra múlva 
Mi lapul a Pulaierdôben? A KisSástó, a NagySás
tó és az öcsi Nagytó után az alginit bánya felé vesszük 
utunkat. Nem tévedés, ide is érdemes benézni! A túra 
rossz idôben sem marad el. Túracipô, hosszúnadrág 
jól jöhet!  Simon Pál (BINPI) 30/491-0072

ISMERKEDÉS A DENEVÉREKKEL
Július 30-ról 31-re virradó, teliholdas éjszaka
Indulás: 20.00 órakor a buszmegállótól
Érkezés: éjfél környékén (aki még maradna, 
annak késôbb) ugyanoda
A denevérek befogása során közelebbrôl megismerhet
jük ezeket az apró emlôsöket. A programon gyerekek is 
részt vehetnek, az odavissza út kb. 6 km. Túracipô, 
meleg öltözet, zseblámpa, fényképezôgép jól jön. Rossz 
idô esetén kárpótlásul fotós elôadás a Falumúzeum
ban a denevérekrôl, védelmükrôl.
Fehér Csaba Endre, Simon Pál (BINPI)

TALIÁNDÖrÖGD
GYÓGYNÖVÉNYTÚRA HALIMBÁRA
Augusztus 2. csütörtök, 9.00 óra
Indulás: Klastrom
Érkezés: 3-4 óra múlva ugyanoda.
Útközben megismerheted a környék varázsnövényeit 
elzarándokolva a neves halimbai gyógynövény kerthez. 
Túravezetô rózsavölgyi Laci.

BARKÓCA TÚRA A TIK-HEGYEN
Augusztus 4. 9.30 óra
Indulás: Faluház, érkezés: 2-3 óra múlva 
A Balatonfelvidéki Nemzeti Park természetvédelmi 
ôre hagyományos gyümölcsfafajtákhoz (citrom alma, 
besztercei szilva, búza körte) viszi – esôben is! – a 
csapatot. Vezetônk szívesen mesél az utunkba kerülô 
növényekrôl, állatokról, a tájról. Túracipôben, hosszú
nadrágban érdemes jönni! 
Vers József (BINPI) 30/491-0073

VIGÁNTPETEND
ERDÉSZETI TANÖSVÉNY-TÚRA ÉS ERDEI 
ISKOLA BEMUTATÓ
Július 28, augusztus 3, 4 –én 9.30-kor
Indulás: A katolikus templom mellett az erdei iskola 
hirdetôtáblájánál. Az érdeklôdôket terepjáróval fel-
visszük az erdei iskolához, a túra végén pedig vissza-

hozzuk a templomhoz. (Kerékpárosok saját kerék-
párral feljöhetnek az erdei iskolához.)
Érkezés: kb. 3-4 óra múlva vissza Vigántpetendre.
Az erdei iskola bemutatása után túra az Öreg bükk 
erdészeti tanösvényen, 3,5 kmen! A túra során szép 
élményekkel, hasznos ismeretekkel gazdagodhatunk. 
Az erdô apró csodáit – Öreg bükkfa, „Vadak”nyoma 
szurdok, Hamuháziforrás. Erdész szakember 
túravezetôink mutatják be, valamint 7 állomáson 
keresztül, táblák segítségével is tanulmányozhatjuk 
a környék természeti adottságait, megismerhetjük az 
erdôgazdálkodás mûködését és az erdész munkáját. 
Ajánlott: zárt cipô és hosszú nadrág!
Túravezetôk: Simon György (+36) 30-444-5184 
és Csurgó Béla, Szervezô: Bakonyerdô Zrt. 
Monostorapáti Erdészet, Balaton-felvidéki Erdei 
Iskola, A túra minimum 10 fô esetén indul!

ZÖLDJÁTÉKOK
DÖRÖGDJÁRÓ JÁTÉK
Idôpont: Július 28-29-én 10.00-17.00 óráig
Helyszín: Taliándörögd, Óvodakert BINPI stand
Térképvázlat segítségével felfedezheted a fa lu 
érdekességeit. Dörögdjáró Lapot a Balatonfelvi dé ki 
Nemzeti Park standjánál kapsz, a megfejtést is itt 
értékeljük!

GYALOGCSIGA JÁTÉK
Idôpont: július 28-29. 10.00-17.00 óráig
Helyszínek: Kapolcs: Zöldudvar, Taliándörögd: 
Óvodakert BINPI standja, Vigántpetend: 
Zöldudvar
A BXTSE  Természetjáró Sportegyesület kis füzete segít
sé gé vel csigavonalban járhatod Kapolcs, Taliándörögd 
és Vigántpetend utcáit és megfejtheted a csavaros 
kér dé seket. Segítséget adnak a házszámok, s ha talál
ko zol egy kitûzôt viselô csigatárssal, ne habozz, beszél
ges setek! Együtt könnyebb eljutni a megfejtéshez. A 
füzet és a kitûzô 200, Ftba kerül. 

LAZULJ – LEGYÉL AKTÍV ZÖLDUDVAR 
LÁTOGATÓ JÁTÉK
Ha július 27. és augusztus 4. között legalább 
három Zöldudvart meglátogatsz és ott sikeresen 
teljesíted a rád váró feladatokat, akkor választhatsz 
egyet az ajándékok (kiadványok, polók, CD-k, 
stb.) közül.
Helyszínek: Kapolcs: Felsô Iskola udvara; Pula: 
a Tûzoltó szertár környékén (reflex stand); 
Taliándörögd: A Kúria udvara (Más-Világ Udvar); 
Vigántpetend: Öregiskola udvara (A FÖK 
Tájvédelmi Oktatóközpontja).

Zöldtúrák és -játékokZöldtúrák és -játékok
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MÛVÉSZETEK VÖLGYE TELJESÍTMÉNYTÚRA
2006. augusztus 4., szombat
Indulás: Kapolcs Zöldudvarból reggel 7 és 10 
óra között.
Érkezés: A kapolcsi célba 19 óráig be kell 
érkezni! (15 km-es táv végén Taliándörögdrôl 
csigabusszal)
Minden induló kap egy igazolófüzetet, amiben 
útvo nal leírás is szerepel. A túrát teljesítôk és az el le 
nôr zôpontokon az igazolófüzetet hitelesítôk kitû zôt 
és oklevelet kapnak díjazásul.
Nevezési díj: 300 Ft/fô
Távok:
15 km: Kapolcs, Zöldudvar – Bondoró alja – 
Monostorapáti szôlôk – Monostorapáti – Bondorói
kulcsosház – Taliándörögd, Katica büfé

12,7 km: szintemelkedés: 200 m
Kiskör: Kapolcs, Zöldudvar – Bondoró alja – 
Monostorapáti szôlôk – Monostorapáti – Bondorói
kulcsosház – Taliándörögd – Szent András
templomrom (Klastrom) – Szputnyik – Vigántpetend 
– Királykô – Kapolcs, Zöldudvar

23,7 km: szintemelkedés: 340 m
Nagykör: Kapolcs, Zöldudvar – Bondoró alja 
– Monostorapáti szôlôk – Monostorapáti – Bondorói
kulcsosház – Taliándörögd – Szent András
templomrom (Klastrom) – Öcs – Pula – Kinizsiforrás 
– Tálodikolostorrom – Somhegy – Vigántpetend 
– Királykô – Kapolcs, Zöldudvar
Táv: 32,5 km: szintemelkedés: 550 m
Szervezô:  
Veszprém megyei Természetbarát Szövetség
Információ: Radó Péter (70/526-9771)

KAPOLCS
KIRÁNDULÁS A BALATON-FELVIDÉKI 
NEMZETI PARKBAN
Július 28. és augusztus 3. péntek, 16.00 óra
Indulás: Faluház
Érkezés: kb. 2 óra múlva ugyanoda
A túrán útba ejtjük a Királykô bazaltszikláit, 
ismerkedünk a környék botanikai értékeivel és ki de
rül az is, miért vetélkedett négy falu is a hegytetô 
le ge lôerdeiért. A hegymenet jutalma: szép kilátás a 
Völgyre! 
Vókó László (BINPI) 30/491-0074

TERMÉSZETFOTÓS SÉTA
Augusztus 1. szerda, 19.40
Indulás: Faluház
Érkezés: 1 óra múlva ugyanoda 
A természetfotózás tapasztalatairól szóló elôadás 
után (augusztus 1. 18.3019.30) rövid terepi 
fényképezésre invitálom az érdeklôdôket. Saját gép 
jól jöhet. 
Vers József (BINPI) 30/491-0073

A KIRÁLY-KÔNÉL GEOGRÁFUS SZEMMEL
Augusztus 2. 16.00 óra
Indulás: Faluház
Érkezés: 2-3 óra múlva ugyanoda
Túravezetônk a Balatonfelvidéki Nemzeti Park 
egyik legszebb földtani képzôdményéhez, a Király
kôhöz kalauzolja el a csapatot. Barnabás lendületesen 
és közérthetôen mesél régi idôk vulkánkitöréseirôl, 
a fölénk tornyosuló sziklák kialakulásáról, és arról, 
hogy miért is fontos a földtani természetvédelem. 
Kapcsolódó elôadás: Kapolcs, Faluház, augusztus 2. 
13.30 óra. 
Korbély Barnabás (BINPI) 30/640-9053

MONOSTOrAPÁTI
TÚRA A BONCSOS-TETÔN
augusztus 1. szerda, 9.30 óra
Indulás: Platánfa Vendéglô
Érkezés: kb. 3 óra múlva ugyanoda 
Az Almádi monostor romjainál a régi idôkre 
emlékezünk, majd felkapaszkodunk a Boncsostetôre. 
Források, bükkösök kísérik utunkat. Vezetônk mesél 
a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkról, a védendô 
természeti értékeinkrôl. A túra rossz idôben sem 
marad el. Túracipôben, hosszúnadrágban érdemes 
jönni! 
Simon Pál (BINPI) 30/491-0072

PULA
HOSSZABB TÚRA A KAB-HEGYI 
KILÁTÓHOZ
Július 28.  szombat, 9.00 óra
Indulás: Faluház
Érkezés: 6-7 óra múlva ugyanoda
Cél a Kinizsi Pálkilátó! Útközben vezetônk a környék 
természeti értékeirôl mesél. Min.10 fôvel, ha kevesebb 
az érdeklôdô, a rövidebb útvonalon mennek (lásd 
júl. 29. 9.30 óra). A túra rossz idôben sem marad el. 
Túracipôben, hosszúnadrágban érdemes jönni! 
Simon Pál (BINPI) 30/491-0072
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Mivel a programfüzet terjedelme korlátozott, 
ezért a felsorolt kiállítások tartalmi részét lerö-
vidítettük. A részletes (képekkel kiegészített) 
kiállításismertetôt honlapunkon olvashatják a 
Virtuális Völgykiállítás menüpont alatt, illetve a 
Programkeresôben. Megértésüket (Látogatókét 
és Kiállítókét, valamint a Támogatókét egyaránt) 
köszönjük. Honlapunk címe: www.kapolcs.hu

(Hujber Balázs és Papp Ervin programgazdák)

KAPOLCS
FALUMALOM MÚZEUM
A megújult kapolcsi Szaller-vízimalom 

Vízikerék rekonstrukció – egy vízimalom 
újjászületése (ÖrökségVölgy – A Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal szervezésében)

FALUMALOM-MOLNÁRHÁZ
A 2006. évi Pro Architectura-díj 

jutalmazottainak tablói
Golda János, Szenderffy Gábor, Mórocz 
Tamás, Pál Anikó és Zoboki Gábor építészek, 
valamint munkatársaik

KOVÁCSMÛHELY MÚZEUM
XVIII. századi lakóház és kovácsmûhely. A 
Völgynapok alatt kovácsolás, lópatkolás helyszíne.

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

KASTÉLY
 (ÖrökségVölgy – A KÖH szervezésében)

Helyreállított népi mûemlékek
Sisa Béla építész fotókiállítása

Egy római polgárváros élete
Az Aquincum Múzeum kiállítása

Sem emlék, sem varázslat?
Balázsik Tamás mûvészettörténész kiállítása

Mûemlékek és mûtárgyak restaurálása Erdélyben
Kiss Lóránd, Mihály Ferenc, Nagy Benjámin, 
Tüzes István és Pál Péter munkái

Amikor a cigányszegnek is hosszú az árnyéka… 
Máthé Géza építész munkái

KASTÉLY, PINCEGALÉRIA
 (ÖrökségVölgy  – A KÖH szervezésében)

Érték-kör – Örökségvédelmi civil szervezetek
Kortárs csángó építészet – Macalik Arnold építész

Maradványok (installáció)
Berényi Zsuzsa és Bátai Sándor képzômûvészek

KASTÉLY ELÔTTI TÉR
Zsuffa Péter fényfestô

A fényfestészet négy napon keresztül (július 
29. és augusztus 1. között) este 8 órától 
hajnalig látható!

FALUHÁZ
Kettesben a természettel

Mészáros András, Tóth Szabolcs és Vers 
József, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 
(BINPI) munkatársainak fotókiállítása

FALUHÁZ UDVARA
Ez itt Kapolcs közepe!

Gellér B. István szobrászmûvész alkotása
(A szobor avatása július 28án, szombat délután 
15 órakor lesz.)

Csehország – Pálffy István fotókiállítása

FALUHÁZ – FELSÔ ISKOLA UDVARA
Pongrác kapolcskodik

Képregény kiállítás 25 Völgybarát szövegével

TÛZOLTÓSZERTÁR
Falum lakói (Genti de bidda mia)

Pinuccio Sciola szobrászmûvész plasztikái
Benkô Imre, Homoki Nándor, Kleb Attila  és 
Stalter György fotómûvészek portréi Sciola 
Mester falujának lakóiról 

KÁVÉHÁZ
Szurdi Éva keramikus
Szôttes- és nemezkiállítás

Lengyel Zsuzsanna, Szabó Erzsébet, Vágó 
Kata, Vágó Zsófi

Színesen (rajzok, festmények, freskórészletek)
Gesler Zsuzsa

Lovas Katalin és Rácz Péter keramikusok

POÓR HÁZ
Léggömbrôl a táj – Gyôrffy Sándor képzômûvész
ALSÓ ISKOLA
Körkép

A Balatonfelvidéki SzínVonal Képzô és Ipar
mû vé szeti Iskola alapfokú mûvészetoktatásban 
rész tve vô diákjainak bemutató anyaga

KATOLIKUS TEMPLOM
Veszprémi Mûvész Céh

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Akik látták Istent – Biblia Galéria

EPERFA PINCÉJE
Kincsesház – Erdélyi Kata installációi

FÔTÉRI BUSZMEGÁLLÓ
Debreczeny Zoltán festômûvész

PETÔFI U. 7.
Manómûhely Udvara

PETÔFI U. 9.
Termések, állatok, kis izék... 

Simon Edina és Surman Edit keramikusok

JÓKAI U. 15. (PIRAMIS GALÉRIA)
Maja világ – Návay Ákos képzômûvész

KOSSUTH (FÔ) U. 14.
Ék-Szer – Kriski Zoltán ötvösmunkái

KOSSUTH (FÔ) U. 23.
A biatorbágyi Kemence Alapítvány

KOSSUTH (FÔ) U. 45.
Ez nem az, ez nemez! – Bobály Kati kiállítása

KOSSUTH (FÔ) U. 84.
Szirmok és szárnyak (kicsit közelebbrôl)

Boros Emese és Nagy László makrofotói

Oláh László festményei

TALIÁNDÖRÖGD
TELEHÁZ
Morph Csoport – RADAR Európai Kortárs 
Mûvészetért Egyesület

Drabik István, Gaál József, Kalmár János, 
Mata Attila, Szabó Tamás képzômûvészek
Esti programjainkat Dolce Vita címmel 18 órától 
rendezzük, esténként sze mélyesen találkozhatnak 
a kiállító mûvészek egyi kével. (A programról 
és a RadaRról rész le te sen tájékozódhat a 
honlapunkon: www.kapolcs.hu)

Titkos viszonyok – Gáti György fotómûvész

NYUGDÍJASKLUB
Készítsünk együtt grafikát!

Csordás Zoltán festômûvész kiállítása, ön-
tárlatvezetése, kurzusa
 (A grafikai foglalkozásokat az Art Export 
Mûvészellátó támogatja.)

ÚJ ISKOLA (KISS JÁNOS U. 16.)
Ilyennek látjuk a világot!

A Balatonfelvidéki SzínVonal Képzô és Iparmû
vészeti Iskola kapolcsi, vigántpetendi, talián dö rögdi 
tanulóinak grafikái, festményei és kis plasz tikái

ÔSÖK HÁZA – CSEND HÁZA – PLÉBÁNIA
Dörögd 800 éve
A Rádió aranykora
Volt egyszer egy brigád…

A helybéli zsidótemetôk helyreállításának 
dokumentumai

Balla Demeter fotómûvész
Estiskola fotókiállítás
Gaál István filmrendezô Keresztelô (1967) címû 

filmjének képei
Horváth István bányamérnök ásványai
Téglák, kövek, lószerszámok, szecskavágók...

LÔKE KÚRIA (MÁS-VILÁG UDVAR – ZÖLDEK)
Fair-Trade
Fotókiállítások

REFORMÁTUS TEMPLOM
Kocsis Levente és Rába Judit grafikusok, az Ajkai 
Grafikai Mûhely tagjai

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Életed üzenet – Simon András grafikus mûvész

VASUDVAR (ÖCSI ÚTELÁGAZÁS)
Mûvészi Kuka Projekt

(A Mûvészi Kuka Projektet a Magyar Telekom, az 
AXA Magyarország, Reiniger Róbert, az FKF, a 
Summa Artium, a Pentacolor, a Darshan Udvar 
és a Budapest Artisan Alapítvány támogatja.)

PETÔFI ÚT 24.
Hadikfalvi Andrea, Vitkó Mónika, Móga Erzsébet, 
Gábor Andrea, Mátyássy Judit, Köszegi Edith és 
Földes Magdi kerámia kiállítása

Kocsis Levente grafikus

Kiss Gergely fotói

SAROLT UDVAR (PETÔFI U. 43.)
Napfogyatkozás – Balaskó Attila Fény-Árnyék képei

Gyermekbirodalom

VIGÁNTPETEND
PLÉBÁNIA GALÉRIA
Síppal, dobbal, didzseriduval..., a Balaton-
felvidéken használatos hangszerek és Fûbôl, fából 
hangszer... címmel a Néprajzi Múzeum három 
hangszerkiállítása

(A részletekrôl bôvebben olvashat a honlapunkon: 
www.kapolcs.hu)

Bihari Puhl Andrea képzômûvész

EVANGÉLIKUS HARANGLÁB
(PETÔFI U. 4.; XVIII. SZ.)

FALUHÁZ
Varázslatos Afrika – Segíteni kiváltság címmel

Az afrikai mûvészetet és a hétköznapi élet 
tárgyait bemutató installációk
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kiállításokKiállítások
ÖREG ISKOLA (ZÖLDEK)
Házökó kiállítás
Öko-Pack

KOSSUTH U. 19. (PARÓKIA MELLETT)
Tesz-Vesz Porta, Kamra Kiállítás 

Diósi Katalin, Fuchs József, Hellenbach Gabriella, 
Markó Krisztina, Skultéti Éva, Szilágyi Ildikó, 
Szmeló Judit

KOSSUTH U. 33.
Élô mítosz – Az Artchaika Egyesület kiállítása

KOSSUTH L. U. 50. (VOLT VAJAI HÁZ)
A Magyar Hagyományok SzeR–Tára

Szín-Tár Galéria

KAPOLCS, TALIÁNDÖRÖGD  
ÉS VIGÁNTPETEND UTCÁIN
STREET ART – A T-Com kapcsolószekrények 

mûvészi átformálása, befestése Kapolcs, 
Taliándörögd és Vigántpetend utcáin

MONOSTORAPÁTI
FALUMÚZEUM
Dénes Gyuláné Szuper Irma néprajzi gyûjteménye

FELSÔ ISKOLA
Így alkotunk Mi!

A Balatonfelvidéki SzínVonal Képzô és Ipar
mû vészeti Iskola monostorapáti és hegyesdi tanít
vá nyainak grafikái, festményei, kisplasztikái

Átváltozások / Álarcok
A Balatonfelvidéki SzínVonal Képzô és Ipar
mû vé szeti Iskola badacsonytomaji, révfülöpi, 
kôvá góörsi diákjainak képpé átírt dekoratív 
maszk jaiból és rönkfestményeibôl

Az Óbudavári Képíró Mûhely, Boda Balázs és 
Oláh Kati kiállítása

Raffay Béla szobrászmûvész
Kilátások a Tanúhegyrôl

Ladányi András író, szerkesztô fotói

ALSÓ ISKOLA
A Kôbányai Képzô- és Iparmûvészek 

Egyesületének kiállítása és alkotótábora
Gál Magdolna, Kenéz Ágnes Olívia, Krausz 
Margit, Szabadi Katalin festômûvészek, 
Herrzmann Jenô belsôépítész, festômûvész és 
Tényi Katalin textilmûvész, könyvillusztrátor 
és reklámgrafikus
(A programról és az alkotótáborról részletesen 
tájé ko zód hat a honlapunkon: www.kapolcs.hu. 
A kiállítás támogatója a Budapest Kôbányai 
Ön kor mányzat.)

ÖNKORMÁNYZAT
Kajári Gyula képzômûvész

ÖCS
KÔFEJTÔ (T-COM VILÁGZENEI SZÍNPAD)

Fényfestészet
A Limelight Fényfestészet (www.limelight.hu) 
csapata varázsol színes hangulatot az öcsi Kôfej
tôbe, ahol a koncertek közönsége naponta válto zó 
fényfestményekben is gyönyörködhet. (A Limelight 
fényfestészetet támogatja a Magyar Telekom.)

TÛZOLTÓSZERTÁR
Helytörténeti kiállítás

FALUHÁZ
Az Ybl Miklós-díj (építészet) félévszázados története

(A 2006. évi Pro Architectura díjazottak tablóit 
a kapolcsi Molnárházban láthatják.)

KATOLIKUS TEMPLOM
Albert Miklós orgonaépítô mester

Az Utca 12 Apostola
Demeter Zoltán képzômûvész

REFORMÁTUS TEMPLOM
Orsolics Zénó kiállítása

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Ajkai Képzômûvészeti Egyesület kiállítása

POSTA
Dr. Balázs Tiborné Csordás Zsuzsanna 

képzômûvész kiállítása

BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
(SZABADSÁG U. 8-13.)
Az ôsember mûvészete a barlangokban

Kardos László barlangkutató

PULA
TÛZOLTÓSZERTÁR (FÔ UTCA)
Régi-új Józsefváros (RÉV 8)

Nap Klub Alapítvány, Zöld Fiatalok 
Egyesület, Kidpix Team, Józsefvárosi 
Szabadidôs Egyesület

A BÁRKAKIKÖTÔ KÖRNYÉKÉN, 
SZABADTÉREN (FÔ UTCA)
Európa Kulturális Fôvárosai – fényképalbum

 (A kiállítás-sorozatot a HP Képalkotási és 
Nyomtatási Üzletág támogatja.)

SZT. FLÓRIÁN KÁPOLNA, 1773. (FÔ UTCA)
Heitler László pápai festômûvész kiállítása

FALUMÚZEUM (FÔ UTCA)
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Szabad felhasználású jelzáloghitelek

• Rendkívül kedvezô kamatozással
• Jövedelemigazolás nélkül is
• Értékbecslési díj akcióval 1

• Ha m  ost igényel szabad felhasználású jelzáloghitelt,
akár 500 ezer forint értékû ajándék kölcsönkártyát 
adunk hitele mellé 2

1 A 2007. május 2. és 2007. június 30. között igényelt szabad felhasználású hitelek esetében egy ingatlanra vonatkozó egyszeri értékbecslési díj összege 
a szerzôdéskötési díjat csökkenti, legfeljebb a szerzôdéskötési díj mértékéig.  2 A 2007. május 14. és 2007. június 30. között jövedelem alapon igényelt 
szabad felhasználású jelzáloghitelek esetében, amennyiben 2007. augusztus 31.-ig a szabad felhasználású jelzáloghitel és kölcsönkártya szerzôdéskötésekre
is sor kerül. A kölcsönkártya összege a bank hitelbírálatának függvénye. Az akció idôtartama alatt a bank az elsô éves kártyadíjat elengedi.

Ez  a  hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlattételnek, vagy tájékoztatónak. További részletek és információk a Magyarországi Volksbank Zrt. fiókjaiban. 
A  hitelekkel  kapcsolatos  feltételeket  a  Magyarországi  Volksbank  Zrt. mindenkor hatályos terméktájékoztatója és hirdetménye tartalmazza.

www.volksbank.hu
Volksbank-Line: 06-40-41-42-43
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az Új Színház barátainak sorába léphet. 

A körlet-bérlet már kapható a Mûvészetek Völgyében,  
a kapolcsi Fesztiváliroda árnyas udvarán! 

– Az évad során bármikor megvásárolhat egy négy elôadásra szóló bérletet, így a jegyek árából jelentôs kedvez-
ményt kap. A bérlet személyre szóló, névvel, sorszámmal ellátott kártya. 

– Szabadon választhatja ki, hogy melyik négy elôadásra és mikor kívánja felhasználni bérletét. A 2007/2008-as 
bemutatók közül kettôt választhat.

– A kiválasztott elôadásra bérlete bemutatásával veheti át jegyét. A NégyÚJas bérlettel rendelkezô barátaink-
nak elôvételi lehetôséget biztosítunk, minden hónap 28-a és a következô hónap 5-e között.

– Ha a 4 kiválasztott elôadáson túl további elôadásokra vált jegyet repertoárunkból, 10%-os kedvezményt kap 
a normál jegy árából, bérlete felmutatásával. 

–  Amennyiben bérletet vásárol, havonta tájékoztatót küldünk a következô hónap részletes programjáról.

 Amennyiben a 2007/2008-as évadra   NÉGY                  AS    bérletet vásárol,

NagyszíNpadi bérletbe választható elôadások:
1. Alaphelyáras elôadások

Repertoáron: 
Szép Ernô: VÔLEGÉNY, r.: rudolf Péter
Shakespeare: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM 
r.: Szergej Maszlobojscsikov
Line Knutzon: KÖZELEG AZ IDÔ 
r.: Vidnyánszky Attila

2. Emelt helyáras elôadások
Új bemutatók:
Nagy Ignác – Parti Nagy Lajos: TISZTÚJÍTÁS  
r.: Szinetár Miklós, Bemutató: 2007. 11. 09.
Búss Gábor Olivér – Hársing Hilda – Rudolf 
Péter: KELETI PU.  
r.: rudolf Péter, Bemutató: 2008. 02. 23.
Cervantes és Bulgakov nyomán:  
DON QUIJOTE 
r.: Valló Péter, Bemutató: 2008. 04. 12.

Repertoáron: 
Michael Frayn: MÉG EGYSZER HÁTULRÓL 
r.: Jiři Menzel
Molière: A FÖSVÉNY 
r.: Szergej Maszlobojscsikov
Shakespeare: RÓMEÓ ÉS JÚLIA 
r.: Alföldi róbert

stúdió bérletbe választható elôadások 
Új bemutató:
Marius von Mayenburg: A CSÚNYA 
r.: Szabó Máté, Bemutató: 2008. 04. 18.

Repertoáron: 
Racine: PHAEDRA, r.: Valló Péter (Nagyszínpadon, 
színpadon lévô nézôtéren)
April de Angelis: SZÍNHÁZI BESTIÁK 
r.: Lévay Adina
Choderlos de Laclos:  
VESZEDELMES VISZONYOK, r.: Kiss Csaba
Hobo-Villon: AKASZTOTTAK BALLADÁJA 
r.: Vidnyánszky Attila
Hobo -József Attila: 
TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT 
r.: Vidnyánszky Attila

JEGY – ÉS BÉRLETÁRAK 

Jegy árak Bérlet árak
Alaphelyár Emelt helyár Felnôtt 

(4 ea.)
Diák/Nyugdíjas 

(4 ea.)
Csoportos  

(4 ea.) 20 fôtôl
„Kettecskén”  

2 db bérlet (4 ea.)

1-4. sor 2.500,- 3.000,- 9.900,- 9.350,- 8.800,- 17.600,-
5-12. sor 2.100,- 2.500,- 8.280,- 7.820,- 7.360,- 14.720,-

13-16. sor 1.800,- 2.200,- 7.200,- 6.800,- 6.400,- 12.800,-
Stúdiószínpad 1.900,- 6.900,- 6.500,- 6.000,- 6.000,-

Az elôadásokra jegyek és bérletek vásárolhatók a 
Mûvészetek Völgyében, kapolcson, a Fesztiváliroda 
udvarán, az új színház (1061 bp., Paulay E. u. 35.) 
jegypénztárában, a szervezésen (06-1-351-1406,  
06-1-321-4889, 06-1-269-6024), az ismert jegyirodák-
ban, valamint az interneten. www.uJsZiNhAZ.hu


