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tiszteletére rendezett ünnepségre és fesztiválra 2016. augusztus 18. és 21. között

2016. AUGUSZTUS 18. CSÜTÖRTÖK
16.00 Térzene

KOSSUTH TÉR

Közreműködik: A MH 5. Bocskai István
Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi
Zenekara, vezényel: Kovács István őrnagy

16.30 Ünnepi zászlófelvonás
Közreműködik: A MH 5. Bocskai István
Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi
Zenekara, vezényel: Kovács István őrnagy

16.45 A XII. Bor- és Pálinkafesztivál megnyitója
BORFESZTIVÁL SZÍNPAD
(DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT)

A XII. Bor- és Pálinkafesztivált megnyitja: Almási István polgármester
Borverseny eredményhirdetése és a Vásárhely Bora cím átadása.
Közreműködik: A MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara,
vezényel: Kovács István őrnagy, valamint a Szárnyas Sárkányok Utcaszínházi Műhely.
A XII. Bor- és Pálinkafesztivál augusztus 18-21. között várja a
borok kedvelőit. A Kossuth téren és a Dr. Rapcsák András úton
felállított pavilonokban a kis családi pincészetektől kezdve a
leghíresebb borászatokig, a termelők széles skálája kínálja
jobbnál jobb borait a vásárhelyi és a környékbeli közönségnek.
A rendezvényen Magyarország legnevesebb borvidékei
képviseltetik magukat,így a tokaj-hegyaljai, villányi, mátraaljai,
szekszárdi, badacsonyi, somlói, egri, bükki, hajós-bajai, délbalatoni és csongrádi borvidékek, valamint a kunsági borok.
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AUGUSZTUS

AUGUSZTUS 19. PÉNTEK

AUGUSZTUS 20. SZOMBAT

AUGUSZTUS 21. VASÁRNAP

18.

AUGUSZTUS 19. PÉNTEK

AUGUSZTUS 21. VASÁRNAP

16.00-19.30 A Játékos Tudomány - Furfangos csudavilága
Tartalmas kikapcsolódás minden korosztály számára, ahol helyet kapnak különböző ügyességi,- és
logikai játékok, így Kapd el ha tudod!, labirintus játék, egér derby, ördöglakatok; zikai jelenségeket
bemutató eszközök: óriás nagyító, Camera Obscura vagy óriás buborék, de megelevenednek a régi
népi játékok is, így lehet majd hordón lovagolni, vagy éppen gólyalábon sétálni.

18.00 Unique

19.00 Kelemen Kabátban
A Kelemen Kabátban 2011-ben debütált az időközben kultikus pophimnusszá vált Nyári Dallam című
eurodance dalukkal. A zenekar mára hazánk egyik meghatározó pop zenekarává nőtte ki magát.
A tagok, M-Papa, Szerecsenkirály, valamint az Irie Mafából is ismert Jumo Daddy a formáció
berobbanása óta bombasztikus sikernek örvendenek:
számtalan jól ismert, rongyossá játszott dalt, klipet
és teltházas koncertet tudhatnak maguk mögött.
A ''Maradjatok Gyerekek'' c. daluk az utóbbi évek
egyik legnagyobb slágere lett. A Kelemen Kabátban
sikerének titka a humoros, karakteres dalszövegek
és a sokszínű zenei hangzásvilág ötvözetében rejlik.

21.30 Byealex
ByeAlex Kedvesem című dalával robbant be a
köztudatba, és azóta is több országosan ismert dalt írt
(Hé Budapest, Fekete, Az én rózsám). Zenekarával
folyamatos látogatói a fesztiváloknak és kluboknak.
2015-től a csapat már ByeAlex és a Slepp néven járja
az országot, és írja a dalokat. Az elsőként megjelent
dal "Még mindig..." máris a magyar rádiók egyik
legtöbbet játszott dala.

20.00 Kozmix
A Kozmix 1995-ben alakult és azóta 9
önálló nagylemezt jelentetett meg,
amelyet több, mint 2OO ezer
példányban vásárolták meg a
rajongók és szimpatizánsok. A
Kozmix ma már nehezen határolható
be csupán egy zenei műfajba, dalaik
elektronikus jellege jelenti az
egyetlen közös pontot. A Kozmix
azon ritka csapatok egyike, amely
több, mint 20 éve, együtt, eredeti
felállásban, gyakorlatilag
megszakítás nélkül működik. A
formáció egyik alapító tagja Lányi
Lajos (Lala), aki
Hódmezővásárhelyen született és
tanult zenét édesapjától, valamint
zenetanáraitól a zeneiskolában.
Alaphangszerei a zongora és
klarinét, de a színpadon az énekesfrontember szerepét formálja. Társa,
Horváth (Hozso) Zsolt, Budapesten
született és a színpadon a billentyűs
hangszereket szólaltatja meg.

A Unique a magyar könnyűzenei élet
megkerülhetetlen, egyik legegyedibb
hangzásvilággal bíró – immár több, mint 15 éve
létező – popzenei formációja, számos zenei
elismerés tulajdonosa. A csapat olyan slágereket
tudhat magáénak, mint a Mi van a nevedben? Csillagtenger,
Angyal, Mozaik, Hiszed vagy sem, Ugye mindig itt
leszel?... Völgyesi Gabriella, a trió énekesnője a magyar zenei-,
és közélet állandó szereplője, és egyik legszuggesztívebb
egyénisége. Énekesi karrierje mellett jogász végzettséget is
szerzett, pár éve pedig édesanyává vált. A Unique fellépésein a
atalabb és az idősebb generációknak egyaránt tartalmas,
minőségi szórakoztató programot nyújt.

KOSSUTH TÉRI NAGYSZÍNPAD

A Szárnyas Sárkányok Utcaszínházi Műhely létrehozása Fekete Dávid és Szász Zsolt bábos rendezők ötletéből
származik, amikor is 2006-ban az ország legnagyobb utcaszínházi rendezvényén, a Szárnyas Sárkány
Fesztiválon házigazdaként szerepeltek. A gólyalábasok, bábosok, mutatványos komédiások, zsonglőrök és
muzsikások alkotta Szárnyas Sárkányok Színház, ma az egyik legnagyobb és legsikeresebb független
utcaszínházi csoport Magyarországon. A Szárnyas Sárkány Gólyalábas Kompánia HOSSZÚ LÉPÉS című interaktív
mutatványos utcai felvonulása tekinthető meg, hatalmas zászlókkal és muzsikással, a kurtalábú téb-láb
járókelők igényes és különösen látványos szórakoztatása céljából a Kossuth tértől a BFMK-ig. Csak tessék, csak
tessék, csak hasra ne essék…

KOSSUTH TÉRI
GYEREKSZIGET

CSÜTÖRTÖK

A kiváló borok mellett megjelennek a helyi gasztronómiai specialitások, mint a vásárhelyi túrós lepény és
barátfüle, de ezen kívül megtalálható a kemencében sült kenyérlángos, parázson sült kürtőskalács, grill ételek,
sült hal, házi sült kolbász és sok más nomság.
A Dr. Rapcsák András úton felállított Borpódium színpadon neves borászokkal hallgathatnak meg
beszélgetéseket augusztus 19-20-21-én 16:00 órától, de készíthetnek szelt is egy borospince bejáratánál.
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AUGUSZTUS 20. SZOMBAT

18.

CSÜTÖRTÖK

BORFESZTIVÁL SZÍNPAD (DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT)

AUGUSZTUS
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AUGUSZTUS 20. SZOMBAT

AUGUSZTUS 21. VASÁRNAP

19.

PÉNTEK

2016. AUGUSZTUS 19. PÉNTEK

AUGUSZTUS
PÉNTEK

22.30 Ismerős Arcok
BORFESZTIVÁL SZÍNPAD (DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT)

BORFESZTIVÁL SZÍNPAD (DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT)

Az Ismerős Arcok zenekar a jelenkor divatzenei irányzatának alternatívájaként kínálja azt a jellegzetes, izgalmas és
magával ragadó hangzást és egyedi gondolatokat, amely kiemeli az együttest a kortárs magyar rockzene táborából.
A zenéjükben megtalálhatók a rock, a blues, a jazz, a pop és a világzene stíluselemei is. A dalok témái között a
legjellemzőbb gondolatok: a család és a hazaszeretet, kultúránk, értékeink tisztelete és megóvása, valamint a
közösségben való létezés fontossága. Valamennyi szerzeményük hat művész lelkének a zenei lenyomatát tükrözi.
A zenekar, napjaink kedvelt és népszerű fellépője a fesztiváloknak, kiemelt ünnepi rendezvényeknek,
hagyományőrző találkozóknak.
Az elmúlt 16 év egyik legtöbbet koncertező zenekaraként, rendszeresen fellépnek a Kárpát-medence szinte
valamennyi területén, de sikerrel turnéztak már Kanadában, az Egyesült Államokban és Svédországban is.

18.00 Stratégia
A Stratégia zenekar 1996-ban alakult Hódmezővásárhelyen. Kezdetben nemzeti rock együttesek dalait
játszották, majd zenei stílusuk a heavy metal felé fordult. Dalaikban nagy hangsúlyt kap a
hazaszeretet. 2000-ben vették fel első nagylemezüket, amelyet még három másik követett.

A Palmetta zenekar egy olyan örökséget szeretne megőrizni, mint a magyar népdal. Tudjuk, hogy
Magyarország egyedülálló népdalcsokor birtokában van. A zenekar kemény, metálos és lágyabb
akusztikus hangszerelésben komponálja a népi hagyományos kiejtésben és formában lévő
népdalokat. A modern rockzene és a hagyományőrzés összeillesztésével kívánják eljuttatni olyan
rétegekhez is a népdalaikat,
akik más körülmények között
nem hallgatnak, nem
hallgatnának ilyen stílusú
zenét. Ezzel is életben tartva
a magyar kultúra ezen részét!

KOSSUTH TÉRI
GYEREKSZIGET

20.00 Palmetta
16.00-19.30 A Játékos Tudomány - Furfangos csudavilága
Tartalmas kikapcsolódás minden korosztály számára, ahol helyet kapnak különböző ügyességi,- és
logikai játékok, így Kapd el ha tudod!, labirintus játék, egér derby, ördöglakatok; zikai jelenségeket
bemutató eszközök: óriás nagyító, Camera Obscura vagy óriás buborék, de megelevenednek a régi
népi játékok is, így lehet majd hordón lovagolni, vagy éppen gólyalábon sétálni.

KOSSUTH TÉRI
NAGYSZÍNPAD

17.00 Kankalin Néptáncegyüttes
A Kankalin Néptáncegyüttes 1962-ben alakult Hódmezővásárhelyen, B. Szűcs Istvánné Sárika néni irányításával.
Jelenleg egyesületi formában működik, amelynek célja a magyar néptánc művelése, népszerűsítése, a magyar
nyelvterületen élők hagyományainak őrzése, ápolása, továbbadása, ismertetése minél nagyobb területen. Az
együttes számos hazai és nemzetközi fesztiválon bizonyított, kapott elismeréseket. Értékápoló és teremtő
munkájával 2010-ben a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat is kiérdemelte.
A Kankalin fennállásának több mint 54 éve alatt mindig igyekezett minden helyi és más rendezvényen helytállni,
továbbá büszkén képviselni a helyi értékeket, ezáltal őrizni népi hagyományainkat.
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KOSSUTH TÉRI NAGYSZÍNPAD

A Pál Utcai Fiúk 1983 nyarán, Szigetszentmiklóson alakult barátokból, iskolatársakból. A zenekar egy
szigetszentmiklósi garázsból nőtte ki magát országosan ismert, immáron 25 éve koncertező zenekarrá. Az
egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyökbandából verbuválódott zenekar 1990-ben adta ki első
lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelentek meg az albumok. Tagcseréket követően alábbhagyott az évekig
tartó lendület, és a 90-es évek második felében a zenekar a nagyszínpadról visszatért a klubok félhomályába.
A húszéves jubileumot követő egyéves csendes pihenő után a zenekar újra alkotni és koncertezni kezdett,
mígnem végre 2008 tavaszán ismét
stúdióba vonultak. A 2008-ban 25
éves Pál Utcai Fiúk zenekar friss
energiákkal és lendülettel újabb
fejezetet nyitott történetében
a Legelő című nagylemezével.
A lendületes, pörgős, ám néhol lírai
alkotás méltán emelte magasra
ismét a PUF zászlaját. A zenekar
jelenleg is folyamatosan koncertezik
és dolgozik az új album anyagán.

21.00 Kiscsillag
A Kiscsillag zenekar, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi garázszenekarként deniálta magát az akkor még aktív
Kispál és a Borz árnyékában, mára Magyarország elsőszámú art-rock zenekarának tekinthető. A mindig gitáralapú,
de számos eltérő stílusjegyet magába olvasztó dalok, a lendületes előadásmód, Lovasi András emblematikus
szövegvilága és a zenekar utolsó éveiben megjelenő többszólamú énektémák az egyik legkarakteresebb,
legegyedibb hangú, bátran kísérletező, évről évre megújuló produkcióvá tették a Kiscsillagot. 2011 óta két színháziirodalmi elemeket használó zenés estjük készült, Idáig tudom a történetet 1. és 2. címmel, amelyet nagy sikerrel
játszottak az ország színház- és koncerttermeiben. Az „idáig” koncertek folytatásaként készült új anyaguk a „Semmi
Konferencia” című artrockszínház, melynek bemutatója az Erkel Színházban volt 2016. április 26-án.
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AUGUSZTUS 21. VASÁRNAP
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19.00 Pál Utcai Fiúk

AUGUSZTUS
SZOMBAT

2016. AUGUSZTUS 20. SZOMBAT
09.00 Ünnepi Szentmise
a Szent István templomban
A misét celebrálja: Dr. Kiss- Rigó László,
a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke

SZENT ISTVÁN TÉR

AUGUSZTUS

10.00 Városi Ünnepség Szent István király tiszteletére,
kenyérszentelés és áldás
Ünnepi beszéd: Almási István polgármester és Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő
Az új kenyeret megszenteli: Dr. Kiss- Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke
Áldást mond: Bán Csaba ótemplomi református lelkész
Közreműködik: Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola diákjai, a Városi Vegyeskar és a Fandante Kamarakórus Búza András
vezényletével, valamint a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi
Zenekara Kovács István őrnagy vezényletével.

15.00 Fourtissimo - gyerekkoncert
BORFESZTIVÁL SZÍNPAD
(DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT)

AUGUSZTUS 18. CSÜTÖRTÖK

Az igazán népszerű rajzlmet, a Jégvarázst építették gyerekműsorukba. Énekesnőjük Elza
hercegnőként lép színpadra, aki magával hozza húgát, Annát és együtt kalauzolják a gyerekeket a
hangszerek csodálatos világába. Ismert rajzlmslágerek, magyar népdalok, gyermekversek zenés
feldolgozásai szerepelnek a műsorban (Jégvarázs: Legyen hó, Szóa Hercegnő, Micimackó, Angry
birds, Vuk, Érik a szőlő, Bóbita...). A gyerekműsor egyben hangszerbemutató is, mely során a
gyerekek különleges hangszerekkel ismerkedhetnek meg, és láthatják őket testközelből, mint
például: trombita, harsona, vadászkürt, didgeridoo, kahon, bongo. A közös zenélés, menetelés
papírtrombitával kihagyhatatlan része a műsornak. Ez egy különleges gyerekműsor: trendi és
interaktív.
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19.30 Operett Kalandok 2016

BORFESZTIVÁL SZÍNPAD (DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT)

Magyarország legnépszerűbb, több mint két évtizedes fennállással büszkélkedhető, női-fér énekeseket
és fúvósokat is magában foglaló nagy létszámú koncert-, tánc- és party zenekar alapító tagjai között
van Marschall Norbert manager, aki azóta is
az együttes oszlopos tagja és vezetője.
Műsoruk mind zenei korszak, mind pedig
zenei stílus tekintetében nagyon színes: a
20-as évektől napjainkig, a jazz-től a rock
and roll-on, a latin zenén át egészen a funky
disco-ig minden megtalálható igényes, saját
hangszerelések formájában.

Nagy öröm a Budapesti Operettszínház számára, hogy újra egy fergeteges gálával
vendégszerepelhet Hódmezővásárhelyen. A nemrégiben véget ért évad mozgalmas
volt – az Operettszínház járt Oszakában és Münchenben, Dohában, Ománban és
Délkelet-Ázsia hét városában. Minden országgal megosztotta azt a különleges élményt,
amit a magyar operett jelent a nézőknek. Hiszen sehol a világon nincs még egy olyan
szenvedélyes zenés-táncos produktum, mint ez az egyetlen színházi műfaj a
hungarikumok között, a magyar operett. És csak egy valami nagyobb öröm, mint
utazni: hazajönni, és Magyarországnak is megmutatni, hogy mit tud a Budapesti
Operettszínház egy több mint százéves operett hagyományból dolgozva, a legutóbbi
évad tapasztalataival megerősödve. Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön az
Operettszínház legszínesebb operett-repertoárjából ad elő válogatást: a közönség
találkozhat jól ismert klasszikus operett-melódiákkal, olyan darabokból, mint Kálmán
Imre Csárdáskirálynője, mely az idei évadban ünnepelte századik születésnapját,
ugyanakkor hallanak majd olyan különleges dalokat is, amelyeket az idei évad
fedezett fel újra, és mentett meg a meg nem érdemelt elfeledettségtől - mint például A
chicagói hercegnő ugyancsak Kálmán által írt, magyar és amerikai ritmusokkal
fűszerezett dalai.

Fellépnek:
Fischl Mónika
Bordás Barbara
Boncsér Gergely
Dolhai Attila
Vadász Zsolt
Oszvald Marika
Vágó Zsuzsi
Laki Péter
Peller Károly
Közreműködik:
a Budapesti Operettszínház
Balettkara és Zenekara
Vezényel: Makláry László
Rendező: Kero®

KOSSUTH TÉRI NAGYSZÍNPAD

17.00 Sunny Dance Band

22.30 Irie Mafa

KOSSUTH TÉRI
GYEREKSZIGET

A 2005-ben alakult Irie Mafa rövid idő alatt a atal magyar közönség egyik kedvenc koncertzenekarává nőtte ki
magát. Nem csoda, hiszen a reggae, hiphop, rock és funk határait egymásba mosó bandának a frontvonalában
koncentrálódnak az újgenerációs kedvencek: az elsőszámú underground díva Sena és MC Colombo licitálnak
egymásra szövegeikkel. Mikor ideje engedi, beszáll a játékba a Zubolyból ismert reppsztár családapa, MC Busa is.
A tizenegy tagú válogatott zenekar vezetője a poznanon játszó Dermot, Hammond orgonán pedig Jumo Daddy
szaggat. A Dési Tamás dobos és Havas Miklós basszusgitáros által alkotott világszínvonalú
ritmusszekció adja a Mafa alapját: bombabiztos és a legütősebb! Szekér Ádám
gitáros személyében, aki szintén több ismert előadó oldalán megfordult
már zenészként, dalszerzőként, megtalálták a tökéletes társat: Irie
Mafa Rocktrió néven elhíresült dob-basszus-gitár hármasuk alkotja
a zenekar kemény magját. Mösziő Zsömi az ország legkábítósabb
perkásaként erősíti a zenekart. A Mafa nyáron új trombitásra
váltott, Meggyes Ádám a jelek szerint nagyszerűen megfelel
a zenekar és a közönség elvárásainak. A tagfelsorolásban
végül, de persze nem utolsó sorban DJ Future verhetetlen
szkreccsmesterként pakolja a lemezeket a rock alá.
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22.00 Tűzijáték

9.30-19.30 A Játékos Tudomány - Furfangos csudavilága
Tartalmas kikapcsolódás minden korosztály számára, ahol helyet kapnak különböző ügyességi,- és
logikai játékok, így Kapd el ha tudod!, labirintus játék, egér derby, ördöglakatok; zikai jelenségeket
bemutató eszközök: óriás nagyító, Camera Obscura vagy óriás buborék, de megelevenednek a régi
népi játékok is, így lehet majd hordón lovagolni, vagy éppen gólyalábon sétálni.
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TORNYAI JÁNOS MÚZEUM

11.00 Fejér Csaba festőművész
emlékkiállítása
Megnyitja: Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő
Hódmezővásárhely városa az idén 80 éve született
Fejér Csaba (1936-2002) munkássága előtt tiszteleg
a Tornyai János Múzeumban megrendezésre kerülő kiállítással.
A művész iskolai tanulmányait követően, a hatvanas évektől
egészen haláláig Hódmezővásárhelyen élt és alkotott. Művei
az alföldi tájhoz és az itt élő emberekhez kapcsolódnak.
Képeit a szürkék és a barnák különleges színgazdagsága
határozza meg, ezeken keresztül dokumentarista módon mutatta be az eltűnő paraszti életformáját.
”Amit én átélek, azt át kell, hogy élje a néző is.” – vallotta Fejér Csaba.
Megtekinthető: 2016. szeptember 18-ig.

AUGUSZTUS
VASÁRNAP

18.30 Pravo
A Pravo zenekart Boros Csilla és Gera Attila
alapította 1997-ben. Az együttes mai arculata és
hangszer összeállítása, újabb tagok belépésével,
2002-re alakult ki. A zenekar Békéscsabáról
indult, és „nagy utat“ tett meg, amíg a
magyarországi, balkáni zenei élet egyik ismert
zenekara lett. Repertoárjában autentikus szerb,
makedón, bolgár hangszeres, valamint énekes
dallamok és saját feldolgozások szerepelnek.
Az együttes eddigi útját több önálló CD lemez,
lmzenei CD, valamint számos koncert és TV
felvétel szegélyezte. A zenekar tagjai, a atal
magyarországi bolgárokkal együtt, fontosnak
tartják, hogy minél szélesebb körben terjesszék
a balkán, ezen belül Bulgária folklórját, ezért
nem csak koncerteznek, hanem rendszeresen
tartanak táncházakat, valamint kísérik a Jantra
Bolgár Táncegyüttest.

BORFESZTIVÁL SZÍNPAD (DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT)

AUGUSZTUS 18. CSÜTÖRTÖK

A Mandula Színház interaktív előadása Lusta Péterről szól, aki naphosszat csak henyél, sosem dolgozik. Péter fejébe
veszi, hogy király lesz, hiszen a királynak soha nincs dolga. Pihenhetne napkeltétől-napnyugtáig, ehetne-ihatna és
mulatna. A bölcs Mátyás király kapva-kap az alkalmon, hogy a léhűtőt megleckéztesse, így egy napra királlyá teszi.
Péter rá is döbben gyorsan, hogy nem is olyan egyszerű ez, mint ahogyan azt ő gondolta. A mese vége természetesen,
mint minden Mátyás királyról szóló történet, tanulsággal zárul a gyermekek számára.

15.30 Blues Bell
A Blues Bell zenekart 1993-ban Hrabovszky Tamás
és Török Péter hívta életre, elsősorban az
improvizatív örömzenélés közös szeretete okán.
Repertoárjukban a blues kereteit kitágítva funky-s,
rock 'n' roll-os, jazz-es színek is megjelennek. A
zenekar erőssége a kimondottan igényes, de
táncolható, igazi buli hangulatot varázsoló
széleskörű, de karakteres zenei felhozatal. A Blues
Bell 2010 decemberében Bluesban úszol címmel
megjelentette első önálló CD-jét, amelyet a
szakma és a közönség is elismeréssel fogadott.
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21.30 Storyville Jazz Band
A Storyville Jazz Band 1997-ben alakult Szegeden tehetséges, atal muzsikusokból. Zenéjük
az 1900-1920-as évek New Orleans-i hangulatát idézi, mint ahogy nevük is, hiszen e város
szórakoztató negyedében Storyville-ben született meg az a zene, amit ragtimenak,
dixielandnek neveztek, később pedig ebből alakult ki a jazz. Repertoárjuk sokszínű.
Nevükhöz híven számaikat a műfaj tradicionális és revival slágereiből állították össze,
megidézve ezzel is a kor és a hely hangulatát. Hazai fesztiválok, koncert színpadok
közkedvelt vendégei.

9.30-19.30 A Játékos Tudomány - Furfangos csudavilága
Tartalmas kikapcsolódás minden korosztály számára, ahol helyet kapnak különböző ügyességi,- és
logikai játékok, így Kapd el ha tudod!, labirintus játék, egér derby, ördöglakatok; zikai jelenségeket
bemutató eszközök: óriás nagyító, Camera Obscura vagy óriás buborék, de megelevenednek a régi
népi játékok is, így lehet majd hordón lovagolni, vagy éppen gólyalábon sétálni.

KOSSUTH TÉRI
GYEREKSZIGET

BORFESZTIVÁL SZÍNPAD (DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT)

10.00 Mandula Színház- Egynapos király című Mátyás király mesedarab
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17.00 X. Dél-alföldi Katonazenekari Fesztivál

KOSSUTH TÉRI NAGYSZÍNPAD

Fellép a MH. Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, a MH. Debrecen Helyőrségi Zenekar és
a MH. Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar. Közreműködik: a Pavane Történelmi Táncegyüttes
és Kónya Krisztina operaénekes.

20.00 Kamilka és a Pesti Sikk
A divat változik, a stílus örök és mindenféle
irányzaton átível. A felcsendülő dalok története
ezer arcát mutatja a szövevényes női léleknek,
a romantikus eszményű fér és nő közötti
kapcsolatnak, a fondorlatos, néha szelíd, néha
buja női karakternek, a sikkes városi lét
megidézésének.
A Pesti Sikk zenekar stílusa sikkes, elegáns,
néha extravagáns. Megvan a saját nyelvezete,
újszerűen fogalmaz meg örök témákat, emberi
kapcsolatokról, az elegancia és a kor kinomult,
szenvedélyes módján. Mire számíthatunk az
előadás során? Szerelemre, inspirációra, vidám
társaságra, sikkes mulatságokra, színes és erős
életigenlésre és sok-sok zenére, 21. századi
köntösbe bújtatva.

Rossz idő esetén a programok védett, beltéri helyszínen kerülnek megrendezésre
(Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Fekete Sas díszterme).
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

..

