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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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Az ÉGTÁjAK FESZTIVÁl – „Vendégségben a Mûvészetek Völgyében” programjait támogatja:
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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

T
aliándörögd T

al
iá

nd
ör

ög
d



4948

TaliándörögdTaliándörögd
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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TaliándörögdTaliándörögd
 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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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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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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