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Mindennapi prograMok

KÉZMÛVESEK
VÖLGYE

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

A Kézmûvesek Völgye programsorozat támogatói: 
CERAMIC CENTER – Nádastó Kft.
Szurdi Éva Kapolcsi Fazekasmûhelye és Galériája
8284 Kapolcs, Kossuth u. 16. Tel./fax 87 437-458
Kapolcsi Önkormányzat

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

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

10.00-18.00 LaZULJ – „Legyél aktív 
Zöldudvar Látogató!” Játék
Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!

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

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

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

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

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

TÓkerTi SÖrSÁTor
Július 28-tól augusztus 4-ig 11.00-12.00

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

JúLiUS 27. (péntek)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar
8.00-12.00 Madárgyûrûzés a patakparton

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

10.00 „Modell építkezés”
A HÁZÖKÓ kiállítás keretében

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

14.00 „újrajurta” – Teaház avatás

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

Néprajz mozgóképen – Filmvetítés 
zenészekrôl és hangszerekrôl

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

17.00 didzseridoo (workshop és koncert)
Gudamjabro Zenekar

TÓkerT SZÍnpad
18.00 a Szentesi Horváth Mihály gimnázium 

utcaszínháza

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.30 pólófestés

Rajzold meg Afrikát és viseld is magadon!

15.00 interaktív afrika
Vetélkedô kicsiknek és nagyoknak.

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

 Lábnyomok
A Hello Afrika Egyesület filmje (40')

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

TÓkerT SZÍnpad
20.00 kor nélkül 
21.30 Myzrab zenekar 
23.00 rosehip 

JúLiUS 28. (szombat)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar
7.00 Hangmeditáció

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

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

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

10.00-14.00 HeLYi ÉS Bio piaC
A környékbeli termelôket és termékeiket ismerhetik 
meg az érdeklôdôk a Csalán Egyesület és Nyitott 
Kert Alapítvány szervezésében.

10.00 Zöldségmandala készítés a piac 
alapanyagaiból

10.00-17.00 gyalogcsiga játék
Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!

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

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

18.00 HiLaL 
Autentikus arab, török, népi és vallási zene

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

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

17.00 dobok hangja
Közös dobolás az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével 

TÓkerTi SÖrSÁTor
11.00-12.00 nagykanizsai gólyalábasok 

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.30 gyöngy és kagylófûzés

Most elkészítheted magadnak tradicionális afri-
kai módszerekkel
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15.00 afrikai táncok és ritmusok 
Táncoktatás kicsiknek és nagyoknak
Oktatók: Variházy Kinga és Lincoln Telma)

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

 az afrikáért alapítvány bemutatkozó filmje (25')

19.30 Said Tichiti – koncert 
Autentikus maghreb világzene Marokkóból

kaToLikUS TeMpLoM
17.00 Heinrich Schütz: Máté passió 

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

TÓkerT SZÍnpad
18.00 kLikk divatbemutató!

Mókás, vidám rucik pöttyökkelcsíkokkal 
a MoholyNagy Mûvészeti Egyetem végzôs 
textil ter vezô csapatától.
A bemutatott darabokon kívül textilbôl készült 
játékokból és egyéb lakberendezési tárgyakból is 
válogathatsz a vigántpetendi vásáron. kLikk!

20.00 Hot Club of Hungary 

22.00 effeta 

JúLiUS 29. (vasárnap)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar

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

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

10.00 „ModeLL ÉpÍTkeZÉS”
A HÁZÖKÓ kiállítás keretében
Részletesen lásd a július 27.- programnál!

10.00-17.00 gyalogcsiga játék
Részletesen lásd a Zöldjátékoknál!

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

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

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

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

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

16.00-17.00 a képgyártó dinasztia 
Székelyudvarhelyen
Bemutatjuk a Kováts-napfénymûterem száz éve 
címû idôszaki kiállítást. Házigazda Fogarasi 
Klára, kiállításrendezô

17.00 didzseridoo (workshop)
Afro Sound Világzenei Hangszerbolt 
közremûködésével

19.00 Said Trio – marokkói zene

TÓkerTi SÖrSÁTor
11.00-12.00 nagykanizsai gólyalábasok

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.30 afrika színei

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

15.00 pólófestés
Részletesen lásd a július 27-i programnál.

17.00 Filmvetítés
 Hotel ruanda (r.: T. george, 2004)  (120')

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

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

kaToLikUS TeMpLoM
17.00 James Whitbourn: Son of god Mass 

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

TÓkerT SZÍnpad
18.00 kLikk divatbemutató!

Mókás, vidám rucik pöttyökkelcsíkokkal 
a MoholyNagy Mûvészeti Egyetem végzôs 
textiltervezô csapatától.
A bemutatott darabokból vá lo gathatsz a vigántpe-
tendi vásáron. KLIKK!

20.00 kalahári Zenekar 

22.00 Club era 

JúLiUS 30. (hétfô)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar
7.00 Hangmeditáció

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

16.00 ablakszigetelési bemutató
Részletesen lásd a július 29-i programnál!

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

20.00 Teliholdköszöntô
Tûzrakás (ha nem tilalmas) és éneklés

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás
11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 

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

17.00 dobok hangja 
Közös dobolás az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével

19.00 kôris Zenekar
Koncert és táncház – magyar népzene

TÓkerTi SÖrSÁTor
11.00-12.00 nagykanizsai gólyalábasok 

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.30 Szalvétázás

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

15.00 interaktív afrika
Vetélkedô kicsiknek és nagyoknak

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

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

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

kaToLikUS TeMpLoM
17.00 Csillagh katalin zongorakoncertje 

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

TÓkerT SZÍnpad
20.00 Shamrock 

22.00 Vadvirágok Blues Band 

JúLiUS 31. (kedd)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar
7.00 Hangmeditáció

11.00 „a halimbai élô hagyomány.”
Beszélgetés Tóbel Jánossal a helyi 
gyógynövény kultúráról, Dr. Szalai Miklós 
gyógyfüves esperes hagyatéka alapján.

VigántpetendVigántpe-
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14.00 „Csak tiszta forrásból”
A Víz szerepe különbözô kultúrákban. Gyógyító 
vizeink.

16.00 ablakszigetelési bemutató
Részletesen lásd a július 29-i programnál!

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

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás
11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 

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

17.00 didzseridoo
Workshop az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével

19.00 kôris Zenekar
Koncert és táncház – magyar népzene

TÓkerTi SÖrSÁTor
11.00-12.00 nagykanizsai gólyalábasok 

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.30 afrikai kézmûveskedés

Gyöngy- és kagylófûzés
15.00 afrikai táncok és ritmusok

Táncoktatás kicsiknek és nagyoknak
Oktatók: Variházy Kinga és Lincoln Telma

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

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

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 kállay Ágnes (gordonka) és Csillagh katalin 

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

TÓkerT SZÍnpad
20.00 Ôstermelôk 

22.00 Szóda Zenekar 

aUgUSZTUS 1. (szerda)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar
7.00 Hangmeditáció

11.00 Hatalmas közös Virágszônyeg készítése

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

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

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

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

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

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

kaToLikUS TeMpLoM
ÖrÖkSÉgVÖLgY prograMok
10.00-tól FaLUTekergÔk – mûemléki séták
petendi görbe utak

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

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

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

TÓkerTi SÖrSÁTor
11.00-12.00 nagykanizsai gólyalábasok 

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.30 afrikai kézmûveskedés

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

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

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

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

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

kaToLikUS TeMpLoM – MuzsikásVölgy
15.00 Muzsikás koncert Berecz andrással 

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

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

kaToLikUS TeMpLoM
18.00 a nYoLC ÉVSZak 

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

TÓkerT SZÍnpad
20.00 Takáts eszter 

22.00 esprimetrique 

aUgUSZTUS 2. (csütörtök)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar
7.00 Hangmeditáció
11.00 Ökoszolgálat játszóháza

Hulladékból ajándéktárgy
15.00 „az ember mozgatórugói.”

Világképünk és értékrendünk milyen hajtóerôt 
jelent? Beszélgetés Dobosy Antal, zentanítóval

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

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás
11.00-13.00 és 15.00–17.00 Hangszerkészítô 

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

17.00 dobok hangja
Közös dobolás az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével

19.00 koncert és táncház 
Dóra Áronnal és barátaival – gyimesi népzene 

TÓkerTi SÖrSÁTor
11.00-12.00 nagykanizsai gólyalábasok 

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.30 Ékszerkészítés 

Természetes anyagokból

15.00 pólófestés
Részletesen lásd a július 27-i programnál.

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

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

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

kaToLikUS TeMpLoM
18.00 excanto együttes koncertje 

Mûvészeti vezetô: Kállay Gábor

VigántpetendVigántpe-
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Az idei koncertre a családi együttes két kiváló 
barokk hegedûst, Vitárius Piroskát és Orosházi 
Ka talint hívta vendégül, akikkel az XVII-XVIII. 
szá zadi concerto irodalom remekeibôl adnak 
íze lítôt, többek között Scheidt, Pepusch, Vivaldi 
mû veibôl válogatva.

TÓkerT SZÍnpad
20.00 nils 

22.00 algoritmush 

aUgUSZTUS 3. (péntek)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar
7.00 Hangmeditáció
9.00 „Te Levegô, a tereket ölelô…”

Mozgásimprovizáció egymással és a 
természettel. Találkozó a Jurta Teaházban.

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

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

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

18.00 Zenekör
Közös játék a hangokkal

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállítása 

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

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

17.00 didzseridoo

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

TÓkerTi SÖrSÁTor
11.00-12.00 nagykanizsai gólyalábasok 

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.00 afrika színei 

Üvegfestés – Fessük meg együtt Afrikát!

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

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

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

19.30 peCa zenekar 
Afrikai élôzene, eredeti afrikai reggae

kaToLikUS TeMpLoM
16.00 Fabula Matris – az anya meséje 

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

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

TÓkerT SZÍnpad
13.00, 14.00, 15.00  a Szentesi Horváth Mihály 

gimnázium utcaszínháza

17.00 kLikk divatbemutató!
Mókás, vidám rucik pöttyökkelcsíkokkal 
a MoholyNagy Mûvészeti Egyetem végzôs 
textiltervezô csapatától.
A bemutatott darabokból vá lo gathatsz a vigántpe-
tendi vásáron. KLIKK!

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

20.00 Bilokánsok 

22.00 Udu people 

aUgUSZTUS 4. (szombat)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar
7.00 Hangmeditáció

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

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

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

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

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállításának  
programjai
10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

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

17.00 dobok hangja
Közös dobolás az Afro Sound Világzenei 
Hangszerbolt közremûködésével

19.00 Hangszerbemutató és koncert 
A Cantores Ecclesie rézfúvós zenekarral

TÓkerTi SÖrSÁTor
11.00-12.00 nagykanizsai gólyalábasok 

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.30 pólófestés

Részletesen lásd a július 27-i programnál.

15.00 interaktív afrika
Vetélkedô kicsiknek és nagyoknak

17.00 Filmvetítés, beszélgetés
 paul Simon – graceland (The african  

Concert) – koncertfilm (90')
Paul Simon 1991-es koncertje Dél-Afrikában 

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

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

19.00 Salsa diabolica Tánccsoport 
Afro-latin felvonulás a vigántpetendi Tókertbôl 
az AfrikaVölgyig, majd Afro-Latin Salsa Kar ne-
vál az AfrikaVölgy udvarán

TÓkerT SZÍnpad
20.00 Jurij Zenekar

22.00 Védett Vérfiak

aUgUSZTUS 5. (vasárnap)
ÖregiSkoLa – ZÖLdUdVar
7.00 Hangmeditáció

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

kaToLikUS TeMpLoM
10.00 Szentmise

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

pLÉBÁnia gaLÉria
a néprajzi Múzeum hangszerkiállításának   
programjai

10.00-20.00 Hangszerbemutató és árusítás

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

17.00 didzseridoo (Workshop és koncert)
a Gudamjabro Zenekarral.

FaLUHÁZ – aFrikaVÖLgY
13.30-16.00 kézmûves programok

Minden maradékkal☺

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

TÓkerT SZÍnpad
20.00 Laza Sójom 

22.00 Zokogó Majom 
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