
Pula Pula 
Mindennapi prograMok

MiaZHogY…?

aprókert: az Aprókert ott lesz, ahol éppen a gye
re kek töltik az idôt 10 és 14 óra között. Leginkább 
a Bár ka kertben vagy éppen a templom mögött, ahol 
egy szer csak meglovagolhatják a hatalmas falovat, 
amit Mészáros Gábor épít a pulai napok alatt, né ha 
a sövénnyel, kukoricással jól elrejtett pulai ját szó té
ren, meg a jól elrejtett Teraszon, aztán ha esik az esô, 
benn a Faluházban. A tíznapos programról Var ga 
Anikó (Színház születik) és az Apró Színház gon dos
ko dik (Csík Andrea, Drávai Zója, Kulánda Nikolett 
és Tarján Veronika). Szóval 10 és 14 óra között az 
ap ró ké a világ Pulán.

HáBéVé (Vurstli): Manapság minden áru. Manap
ság minden „érték”. Az is, ami haszontalan, az is, 
ami talmi. Idô nincs semmire, mert a „semmiért” kell 
éppen megharcolni a tócsányi mélyben egy galambszür
keállományúval. Mindennapi betevô falat vagy nem 
mindennapi irodalom? A kérdés adott, a válasz 
egyértelmû… Háború, legalábbis háborgás, az van, 
de hol a béke?... Pazaroljunk el hát egy kicsit abból 
a drága idôbôl – legalább pár órára –, álljunk meg 
Tolsztojjal, s ha otthon már nem is, olvassunk együtt 
egy „ötkötetest”, itt! Akár dédapáink, merüljünk alá 
az alantas szórakozásba: a vurstliba! Dobáljunk a 
céllövöldében kortárs költôkre, és ha ügyesek vagyunk, 
kapunk cserébe – plüssmaci helyett – verset, legyünk 
Júliák vagy Hamletek a színházkaraokén, nézzük 
meg az irodalom szent szörnyeit a PIMF sátorban, 
játsszunk bizalomjátékokat Valdemar Psylanderrel, 
hallgassunk erotikus verseket Horwinek és Galló mûin
tézetében, vagy mondjuk, játsszunk Guixot bácsi elva
rázsolt, pörgôforgó szobrain. Fogjunk kezet Thomas 
Mannal, repüljünk Petôfivel vagy éppen Koszto
lányival. Röhögjünk és szórakozzunk azon, ami van, 
ami megmaradt. Ki tudja, talán egy szép napon, még 
azt is megérjük, hogy a közértben 20 deka párizsihoz 
jár majd egy akciós vers is, fél kiló hidratált arckrém
hez meg, tán egy egész kötet… És végre Béke lesz… S 
tán végre Béke lesz. Addig is HáBéVé!

„ÚJ Utak-neW LineS” nemzetközi Zenei 
Mûhely – MediaWaVe Zenei táBor:
Öt ország (csehlengyelmagyarosztrákszlovák) fia
tal zenészei találkoznak Ravazdon és Pulán, hogy 
elismert zenészek vezetésével, a Völgyvendégek szeme 
láttára próbáljanak napközben, este pedig alkalmi kon
certeken, jamsessionökön közös zenéléssel mutassák 

meg, hogy a zenében már akár hatékonyan és sikerrel 
mûködhetne az Unió. A zárókoncert ráadásaként 
(július 31.) bemutatkozik grencsó istván, a magyar 
zene, jazz különleges kísérletezô figurájának új formá
ciója. Az aMa zenekar postnewurbán beat stílusa 
sok izgalmat rejt magában. A koncert egyben világ
premier. 
A mûhelyben négy különbözô zenei irányultságú 
mûhely fog prosperálni. A mûhelyek között az átjár
hatóság biztosított.

JaZZ – UndergroUnd Zenei MÛHeLY 
(vezetô: grencsó istván /HUN/)

eLektronikUS Zenei MÛHeLY
(vezetô: dj eargazm /AUT/)

BLUeS-roCk MÛHeLY 
(vezetô: rené Lacko /SK/)

etHno-roCk MÜHeLY 
(vezetô: robert Jaworski /POL/), Jarda 
Svoboda /CZE/)

(További információ: www.mediawave.hu
A tábor tanárait a  
Visegrádi Alap támogatja:

gUixot-JátékVaráZSLat:  aki a Mediawave 
Fesztivál idején megállt egy pillanatra Gyôr fôterén, 
az napokig nem szabadult. Ócska csövekbôl, kere
kek bôl, golyóbisokból, a jóég tudja, mikbôl, Guixot 
Mester kiókumulálta játékait, mi pedig addig kö nyö
rög tünk neki, hogy megígérte, Pulán is ott lesz. 
(www.guixotde8.com)
Régi-új Józsefváros (RÉV 8): a meleg (vagy az 
esô) elôl bemenekülhetünk a tûzoltószertárba, hogy 
lezuttyanjunk egy öreg fotelbe, és Kékes tévén nézzük 
a Magdolnanegyed életét bemutató filmeket, a lakók
kal készült riportokat, hogy aztán feltápászkodva bön
gésszük a RÉV 8 építészeimunkatársai által bemu
tatott korabeli fotókat, leírásokat, és persze a közeli 
jövôt: Európa Belvárosát és a Corvin Sétányt. De lesz 
itt digitális média és mûvészeti oktatás, kézmûves 
foglalkozás, gombfoci… (közremûködôk: Nap Klub 
Alapítvány, Zöld Fiatalok Egyesület, Kidpix team, 
Józsefvárosi Szabadidôs Egyesület…)

ekF: Európai Kulturális Fôváros. Pécs. A Bárka Szín
ház és Pécs hosszú távúra tervezett szövetsége most a 
Jelenkort hozza Pulára. A Nem Mindennapi Iroda
lom házigazdája tehát az idén az egyik legfontosabb 
magyar folyóirat, a Jelenkor.
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ekF-fényképalbum: A Mûvészetek Völgyébe költö
zik az Európa Kulturális Fôvárosait bemutató szabad
téri fényképalbum. „A kultúra Európája, az urbanitás 
kultúrája” cím mel, Európai Kulturális Fôvárosokat be
mutató országos szabadtéri fotókiállítás indult a HP 
Képalkotási és Nyomtatási Üzletág támogatásával. A 
40 kiállított fotót mintegy 700 mûvészi fénykép kö
zül, nemzetközi pályázaton választotta ki a zsûri. 
Az óriásnyomatok Európa Kulturális Fôvárosa cí
met elnyert városok  többek között Párizs, Graz, 
Lisszabon, Nagyszeben és Pécs  tereit, épületeit, arca
it és mindennapjait mutatják be. 
A hangulatos városi fotókat Gyôr, Miskolc, Sopron, 
Eger és Pula után, a nyár során, egyegy héten át Bu
dapesten, majd végül Pécsett is láthatjuk. 

rádaY-BUSZMegáLLó: A Ráday Könyvesház 
örömmel értesíti a Völgy és a Világ utazó közönségét, 
hogy a PULAI BUSZMEGÁLLÓ (busilica minor) 
ismét fogad és indít járatokat magyar és világirodalom, 
komoly és komolytalan zene, játék, dokumentum és 
egyéb filmek, valamint normál közlekedés mellett 
nehezen elérhetô egyéb viszonylatokon, különös tekin
tettel a Nem mindennapi irodalom és a Háború és 
Béke Vurstli megállóhelyekre. 
Ismét mûködik az Ismeretlen Szponzor Emlékmûve. 
A 100 Ftos adományokat a községi könyvtár fejlesz
tésére fordítjuk. Esténként filmvetítés: válogatás a 
Ráday Buszmegálló gazdag kínálatából.
Orbán György, állomásfônök 
Orbán Ida és Orbán Ambrus, forgalomirányítók

SZínHáZ SZÜLetik: Immár hagyomány, hogy 
a Bárka színésznôje, Varga Anikó meseelôadást ren
dez a július 28án reggel 10.00 órakor jelentkezô 
(és az utolsó napig, a bemutató napjáig kitartó!) 
gyerekekkel. Jelentkezni lehet színésznek, tervezônek, 
súgónak, bárminek, amire egy színházi elôadás során 
szükség lehet. Az idén Alexandramesékbôl válasz ta
nak a gyerekszínházasok!

aLexandra: a legnagyobb kiadó és könyváruház
lánc Pulán is jelen lesz. Játszhatunk (és könyvet nyerhe
tünk) az „Alexandrajáték öt percben”, árnyas fenyôk 
alatt olvasgathatunk reggeleste az „Alexandraolvasósa
rokban”, a Vurstliban is Alexandrakönyveket emelget
hetünk, és reményeink szerint Alföldi Róbert bemutatja 
nekünk az Alexandrafônököt, Matyi Dezsôt is...

0. óra (aZaZ nULLadik óra): Robin László 
a Szkéné színház, a MU Színház, a Berta Kert és a 
Dunaparti Robin Food volt vezetôje Foitl Andrással, 
a legendás Ráckert és a Libella tulajdonosával fogott 
össze, hogy 2007 nyarán a 0. ÓRÁBAN együtt gon

doskodjanak a Mûvészetek Völgyében Pula vendéglá
tásáról. Hideg és meleg ételekkel, salátákkal, minden
kit kielégítô italválasztékkal reggeltôl hajnalig tartó 
nyitvatartással várják Pula vendégeit.

JÚLiUS 27. (péntek)
18.00 konCert – Bárkakert
 roSeHip 

A Rosehip zenekar 2007 februárjában rögzítette 
elsô demólemezét, ezt a lemezt mutatják be Pulán.

19.00 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
nem Mindennapi irodalom – Bárkakert
Ágoston Zoltán vendége: GARACZI LÁSZLÓ
„… Például a fogorvosom is lelkes olvasóm. 
Miközben fúr, idézni szokott a könyvembôl: 
”mi nek is nôttem meg, ugye most átérzi, hogy 
mi nek is nôtt meg?”. Vagy itt, ahol most ülünk, 
az Á Caféban tegnap, mikor megadtam a tar to
zá so mat, a csapos fiú félrehívott, és azt mondta, 
hogy olvasta a Nincs alvás!t, nagyon rossz könyv, 
vi szont ô is ír, és megmutatná.” (G. L.)

20.30 SZínHáZ – FaLUHáZ
 paáL iStVán StÚdióSZínHáZ: 

Lakodalmi készülôdés falun – kafka nyomán
Színház? Tánc? Képzômûvészet? Színház. Tánc. 
Képzômûvészet. Kafka elindul saját lakodalmába.
Ezt az utat próbálja az elôadás képzômûvészeti 
elemekkel moz gással megjeleníteni.
Gemza Péter, Kruppa Sándor, Gold Bea, 
Sárkány Sándor

22.00 konCert – Bárkakert
 MáSik JánoS BUdapeSt Heart  

roCk CirCUS
Fekete mély vízen / Fehér sziklák alatt / Le beg
ve csendesen / Kalózhajó halad / Árbóca meg
tö rött / Vitorla rongya lóg / Fedélzetén egy 
vad csapat kalóz / Hé, fiúk,/ hol van a ka pi
tány / Joe Alvarez, ez az öreg zsivány… 
Kovács Norbert (dobok), Takács Márton (ütô
hang szerek), Szendôfi Balázs (basszus), David 
Dely (ének, ütô, fúvóshangszerek), Frankie Látó 
(brá csa hegedû), Másik János (ének, bandoneon, 
gitár, keyboard)

00.30 FiLMkLUB – Bárkakert
 LarS Von trier: A bûn lélektana (1984)

Fishert hipnotizálják, hogy megfejthesse egy kis lá
nyo kat gyilkoló ôrült gondolatmenetét. Osborne, 
aki megírja a Bûn lélektana címû tanulmányát, 
ma ga sem sejti, mekkora hibát követ el azzal, 
hogy a férfival együttmûködik...

81

pula pu
la

ráday könyvesház
pécs európai kulturális Fôváros

A Bárka-programok támogatói:
alexandra kiadó és könyváruház, rév 8, Józsefvárosi Önkormányzat, Hewlett packard



Pula Pula 
Bárka kikÖtÔ kapoLCSon!!!
 Bárka Színház: iSkoLa a Határon

(lásd Kapolcs, júl. 27. Szárító, 18.00 és 22.00)

JÚLiUS 28. (szombat)
09.00 ZÖLd, ZÖLd, ZÖLd: HoSSZaBB 

tÚra a kaB-HegYi kiLátóHoZ
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

10.00-11.00 gYerekeknek – Bárkakert
 SZínHáZ SZÜLetik Varga 

anikóVaL (alexandra-mese)
Kezdôdik a gyerekszínházcsinálás (lásd: „miazhogy...”)

11.00-14.00 gYerekeknek – aprókert
 CirkUSZnap

Tûzmadár együttes, mutatványosok, kézmûves 
foglal kozás Horváth Richárddal, arcfestés…

14.00 trendStYLe – FaLUHáZ
Követed vagy Teremted?  
A WERKAKADÉMIA (egy iskola a határon) 
beszélgetése stylistokkal és trendcsinálókkal

15.00 aLexandra-BeSZéLgetéS 
– FaLUHáZ

ágoston Zoltán vendége HaVaSi attiLa
1001 magányos rinocérosz – Havasi Attila új 
könyve korábbi, Manócska meghal... címû ver ses kö
te té nek hangját szólaltatja meg, a nonszensz és az 
abszurd költészet angolszász ihletésû ha gyo má nyá
nak jegyében. A különbség a cél kö zön ség ben rejlik: 
az új kötet gyerekverseket tar tal maz.

16.00 konCert – teMpLoM
 péCSi SYMpHoniC BraSS QUintett 

(ekF) 
A pécsi mûvészekbôl álló együttes 2003ban ala
kult. Tag jai a Pannon Filharmonikus Zene kar 
és a Ma gyar Rá dió Szimfonikus Zene ka rá nak 
mû vé szei valamint a Pécsi Tudomány egye tem 
Mû vé szeti Ka rá nak és a Pécsi Mûvészeti Szak kö
zép is ko lá nak tanárai. Repertoárjuk a rene szánsz 
ze né tôl a kortárs zenéig a klasszikus mû faj tól a 
jazz feldolgozásokig terjed. A hangversenyen re ne
szánsz táncokat, régi magyar táncokat, Albinoni, 
Telemann, Bach és Händel mûveinek átirataiból 
ad nak elô a pécsi mûvészek. 
Az együttes tagjai: Solymosi Péter, ifj. Mátyás 
Tibor (trombita), Szilágyi Lajos (kürt), Vida 
Lóránd (harsona), Vida Róbert (tuba)

17.30 a kULtÚra eUrópáJa
 – az urbanitás kultúrája nemzetközi 

szabadtéri fotóalbum megnyitója

17.30 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
 nem Mindennapi irodalom – Bárkakert

Bérczes László vendége PARTI NAGY LAJOS
„Én nem nagyon hiszek abban, hogy egy szöveg 
a szónak a klasszikus értelmében lefordítható. Én 
az über tra gungban hiszek, de az übersetzungban 
nem nagyon. Bárcsak ne lenne nekem igazam. 
Az mindig a fordító saját kockázata, ha valamit, 
mond juk, nem nyelvileg ért félre, hanem, mond
juk, költôileg. Hát ilyeneket, mint hogy „Margittay 
Edina még soha nem volt egymásié", ezt az i betût 
nem hiszem, hogy le lehet fordítani...” (P. N. L.)

19.00 konCert – Bárkakert
 SCHÖneBeCker JUgend-  

BLaSorCHeSter (eSSen – ekF)
Essenbôl Pécsre, Pécsrôl Pulára érkezik ez a fiatal 
né met fúvószenekar, s ezzel két kulturális fôváros 
(Essen és Pécs) költözik a Völgy egyik legkisebb 
fa lu já ba, Pulára. A 1225 éves korú fiatalokból 
álló fú vós ze ne kart 1959ben alapították.Vol
tak már Norvégiában, Izraelben, az USAban, 
Svájcban, Horvátországban és Lengyelországban 
– Magyarországon most lépnek fel elsô al ka
lom mal. Hangversenyükön filmzenéket, népzene 
fel dol go zá so kat, Jazz átiratokat és „könnyûzenei 
fel dol go zá so kat hallhatnak.

20.30 SZínHáZ – Bárkarét 
 Bárka Színház: a LegYek Ura

Iskolás fiúk egy csoportja az atomháború idején, 
az ôket menekítô repülôgép balesete miatt egy 
lakat lan szigetre vetôdik. Eleinte izgalmasnak 
in dul a felnôttek nélküli kaland: a sziget gaz dag
sá ga, a felhôtlen szabadság élménye elkápráztatja 
ôket. Ismert társadalmi minták alapján próbálják 
be ren dez ni életüket: vezért választanak, gyûléseket 
tar ta nak, feladatokat jelölnek ki egymás között. A 
csapat azonban elég hamar két táborra sza kad... 
Szereplôk: Koloszár András, Dér Zsolt, 
Kosznovszky Márton, Mesés Gáspár, Dóra 
Béla, Dóra Mátyás, Juhász Lajos, Bárdi Gergô, 
Kôrösi Gergely, Jécsai László, Laczó Péter, Blahó 
Gergely, Pomlényi Attila, Horváth Kristóf 
Rendezô: Vidovszky György
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23.00 konCert – Bárkakert
aLexander BaLaneSCU – ada MiLea: 
The Island by Gellu Naum 

00.30 FiLMkLUB – Bárkakert
 LarS Von trier: Járvány (1987)

A Járvány fôszereplôi maguk az alkotók (Trier és 
Vørsel), akik sem nevüket, sem foglalkozásukat 
nem változtatták meg a filmben. A történet elején 
A zsaru és a kurva címmel forgatókönyvet kell 
írni uk, de a kézirat elveszik. Öt napjuk van, hogy 
új ra ír ják, de úgy döntenek, hogy lerövidítik, és a 
Jár vány címet adják a filmnek...

pULa Ünnepe: 20. náCZi-HegYi 
ignáCnapi SZÔLÔHegYi Ünnep
10.00 a falu templomában szentmise és 

könyörgés a bô termésért. Utána a 
Szent Flórián kápolnánál Heitler László 
festômûvész kiállításának megnyitója

18.00 ünnepi mûsor a szôlôhegyi Szent ignác 
szobornál
(Az ünnepnap hajnalán megjelenik a Náczihegyi 
TükörSpiegel 19. évfolyama)

JÚLiUS 29. (vasárnap)
09.30 ZÖLd, ZÖLd, ZÖLd! rÖVid tÚra 

a kÖrnYéken
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

10.00-11.00 gYerekeknek – Bárkakert
 SZínHáZ SZÜLetik Varga anikóVaL

11.00-14.00 gYerekeknek – aprókert
MagYarnap
Táncház (Kincsô táncegyüttes és Szélkötô 
Kalamona zenekar)
Fábián Éva mesél, bôrözés, gyöngyfûzés, csuhézás, 
babakészítés…

ÖrÖkSégVÖLgY prograMok
SZent iLona teMpLoMroM az erdô mellett
14.00 Szentmise

Az idén felújított XII. századi kápolnaromnál 
Pintér Tamás Pius SMC celebrál ünnepi szent
mi sét.

15.00 ilona versek a romok között
„Vigasság, fájdalom, nem múlik el soha, s 
balzsam is mennyei lanolin, Ilona.” (Kosztolányi 
Dezsô: Ilona)
A pulai erdôk mélyén Papp Dániel színmûvész 
elôadásában Szent Ilona legendája és Ilona versek 
hang za nak el.

15.00 HáZMeSterek iii.
 krizsán andrás vendége reischl gábor  építész

16.00 konCert – teMpLoM
 SZegedi ViCtoria kaMarakórUS

Bölcs Alfonz, a spanyol középkor „tudós kirá
lya” uralkodóként, tudósként és mûvészként is 
nagy hatással volt az európai szellemi élet fej lô
dé sére. Nevéhez fûzôdik a 420 vallásos éneket 
tar tal ma zó Cantigas de Santa Maria címû gyûj
te mény összeállítása is, amely ma az arab kul tú
rá val összefonódó középkori spanyol zene egyik 
legfontosabb dokumentuma. A különleges egy há zi 
énekek a szegedi Victoria Kamarakórus tol má cso
lá sá ban hangzanak el.
Közremûködik: Bartek Zsolt – furulyák, 
sípok, Pásztor Endre – koboz, Philipp György 
– ütôhangszerek, Dévity Zoltán – citera, 
Varga Kornél – baklama, vezényel: Cser Ádám

17.30 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
 nem Mindennapi irodalom – Bárkakert

Ágoston Zoltán vendége: BERTÓK LÁSZLÓ
Ceruza? Papír? / Mit ér, ha a hóra a / rigó lába ír? 
„… A többi ég és föld, évszakok, vegetáció, madarak, 
kutyák, egyebek. Megmozdul, lép egyet, felröpül, 
felsóhajt, változik ez is, az is. Csak a pillanatban 
marad meg minden. Jó, ha némelyiket meg tudod 
jelölni (állítani?), ha más kép pen nem, akkor egy 
haikuval, egy tizenhét szó ta gos, háromsoros verssel. 
Talán az se baj, ha a klasszi kus japán formát 
kicsit a saját kultúrádhoz iga zí tod, rímelteted, s 
magyarul úgy hívod, hogy há rom ka…” (B. L.)

19.00 aLexandra-BeSZéLgetéS 
– Bárkakert

aLFÖLdi róBert vendége: MatYi deZSÔ
Siker – valószínûleg errôl beszélget a két 39 éves 
sike res ember, Alföldi Róbert, a Bárka Színház 
igaz ga tó ja, színész, rendezô és Matyi Dezsô, kia
dó és üzletember.
„Elképesztô, valószerûtlen, felfoghatatlan  ezeket 
a mi nô sítéseket hallom leggyakrabban Matyi 
Dezsô pá lyájáról. A 39 éves pécsi férfinak kilenc 
könyv kia dója és 67 könyvüzlete van. Tavaly 13 
ezer könyvet adtak ki Magyarországon, ezek kilenc 
százalékát Matyi cégei gondozták, a ha zai ke res ke
dôk a múlt évben 48 milliárd fo rint nyi könyvet 
ér té ke sítettek, s e bevétel ötödét a pécsi vállalkozó 
áru há zai ban kasszírozták. Matyi Dezsô cégeinél 
1100an dolgoznak, vállalkozásainak árbevétele 
idén megközelíti a 20 milliárdot…” (nol.hu)
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20.30 SZínHáZ – Bárkarét

Bárka Színház: a LegYek Ura
(lásd a tegnap esti programot!)

23.00 konCert – Bárkakert
 kiSCSiLLag 

„Ha én lennék a szerelmed / Szeretnél mert meg
szok tad / Ahogy megszokásból rugdalod / Magad 
elé az álmokat / Ha villanyt oltasz a sötétnek / És 
hal kan kicipzározod ôt / És magadba rakod a régi 
sem mit / A megszokott, soha el nem jövôt”
Lovasi András – gitár, Ózdi Rezsô – basszus, 
Brautigam Gábor – dob, Leskovics Gábor – gitár

 MediaWaVe MÛHeLY 
Lengyelek, csehek, osztrákok, magyarok, szlovákok 
zenél nek (a Mediawave Tábor tagjaiból csak ma 
estére összeálló zenekar játszik, tán még a Kis csil
lag hoz is betársul, mondjuk azt, jamsessiont tart).

01.00 FiLMkLUB – Bárkakert
LarS Von trier: Európa (1991)
A hip no ti kus hangulatú filmért a cannesi feszti
vál nagy dí ját nyerte Trier...

és egész nap: MediaWaVe Zenei táBor! 
(lásd: „miazhogy…')

JÚLiUS 30. (hétfô)
10.00-11.00 gYerekeknek – Bárkakert
 SZínHáZ SZÜLetik Varga anikóVaL

11.00-14.00 gYerekeknek – aprókert
 SárkánYnap

Apró Színház: Szent György és a sárkány
sárkánykiállítás, sárkánykészítés Travnik Lucával, 
sárkányröptetés, kínai óriás sárkánybáb…
Balázs Elemér és Dés András zenél a gyerekekkel

13.00-17.00 HáBéVurstli – teMpLoM UtCa
Szikszai Rémusz és csapata
Jobb velünk a világ! (lásd „miazhogy”…)

16.00 konCert – teMpLoM 
loop-elektro-akusztik EGYHÁZZENEI SHOW
Philipp György, Wágner-Csapó József, 
Szathmári Judit, Boudny Ferenc
Lehetségese egyedül kórust mûködtetni? Lehete, 
hogy ennek a kórusnak a világ minden neves 
együt tese tagja legyen? Lehete, hogy egy egy ház
ze nei hangverseny egy pillanata sem unal mas? 
Ezekre a már megoldott rejtélyekre keresi a választ 
Philipp György estje, melyen az egy ház zeneiro da
lom teljes egészében felvonul. Ott lesz a King”s 

Singers, az Athéni férfikar, a Westminster ka ted
rá lis scholája, Boris Christoff, és a pé ter vá ri ka ma
ra kó rus, a Swingle Singers, a Los Fronterizos, és a 
Beach Boys is, legalábbis a hang juk, vagy valami 
olyas mi… 

17.30 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
nem Mindennapi irodalom – Bárkakert
Ágoston Zoltán vendége: TOLNAI OTTÓ
„… állandóan csak elnyúlva, eltekeregve mellette, 
nemhogy is részben megválaszolva, igen, elfele, 
el nyúl va, eltekeregve, az autorizálást valamiféle, 
ezt már a régebbi interjúk esetében is megfigyeltem, 
bo nyo lult visszavonási manôverként értelmezve, 
rákvoltom megnyilvánulása, az általam ku tu
zovi stratégiának nevezett manôverek nagy le he
tô sé ge ként élve meg… körkörösen lélegzem, mint 
ked venc zenészeink, avagy kínosan, az egész misét 
kí nos sá tevôen, mint gyerekkorom temploma, or go
ná já nak rossz fujtatója…” (T. O.)

19.00 kÖnYV(elô)BeMUtató – Bárkakert
 CSeH taMáS (beszélgetôkönyv):  

Cseh tamás – Bérczes László
Talán. Talán nyáron már megjelenik Bérczes 
László könyve Cseh Tamásról (Palatinus Kiadó), 
talán néhány dal erejéig elôkerül a gitár is, és a 
kezdetektôl az Ad Libitum zenekar. Talán.
…Nem nyúlok a gitárhoz. Még a kezem ügyébôl 
is eltet tem. Behangoltam, és felraktam a szekrény 
te te jére. Így legalább nem látom naponta. Ez zel 
a dologgal én nem szórakoztam. Hát most se 
akarok csak szórakozásból pengetgetni. Nem 
bolondíthatom azt a gitárt se, még azt hin
né, csatába indulunk. Nem indulunk. De ha 
meggyógyulok, kezembe veszem a gitárt, és éne kel
ni fogok… (részlet a könyvbôl) 

20.00 ZÖLd, ZÖLd, ZÖLd!
 ismerkedés a denevérekkel

Részletesen lásd a Zöldtúráknál! Rossz idô esetén 
kárpótlásul fotós elôadás a Falumúzeumban a 
de nevérekrôl, védelmükrôl.

20.30 konCert – Bárkakert 
MediaWaVe MÛHeLY (lásd: „miazhogy...”)

22.00 konCert – Bárkakert
 egYkiSSerZSiZene 

Kiss Erzsi – ének, G. Szabó Hunor – dob, 
Kovács Linda – vokál, Sütô Márton – gitár, 
Vajdovich Árpád – gitár
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23.30 FiLMkLUB – Bárkakert
paLadino: a dácsán – 30”  
(Mediawave 2007 – Bárka-díj!)
„Dokumentumburleszk. Ezt a nemlétezô mûfajt 
képviseli a fiatal francia filmes munkája, mely 
az idei Mediawave fesztivál egyik gyöngyszeme 
volt. És ha már a zsûri tagjaként Bárkadíjra 
ja va sol tam, gondoltam, mutassuk meg ezt a 
gyöngy szemet Pulán is. Íme.” (B. L.) 

 LarS Von trier: Hullámtörés (1996)
Ezt a filmet még mindenki szerette: a szakma is, 
a nézôk is...

és egész nap: MediaWaVe Zenei táBor! 
(lásd: „miazhogy…”)

JÚLiUS 31. (kedd)
SZent FLórián kápoLna
ÖrÖkSégVÖLgY prograMok 

10.000-tól FaLUtekerÔk – Mûemléki séták
 tûzre-vízre vigyázzatok!

„Minthogy minden jó rendtartásnak feje és funda
men tuma az isteni félelem és tisztesség…” eh hez 
tarják magukat évszázadok óta a pulaiak, akik 
büszkék sváb hagyományaikra, régészeti le lô he
lyeikre, templomukra és présház pincéikre.
Útvonal: Szent Flóriánkápolna – Esterházy
vadászkastély – Kis utca 43. – Római katolikus 
templom – Régi iskola – Fô utca – igény esetén a 
tálodi kolostorrom
Sétavezetô: Balázsik Tamás mûvészettörténész
Szervezô: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

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

10.00-11.00 gYerekeknek – Bárkakert
SZínHáZ SZÜLetik Varga anikóVaL

11.00-14.00 gYerekeknek – aprókert
keMénY Henrik-VitéZ LáSZLó
Sérült-hátrányos helyzetû gyerekek napja
Állat-terápia a Tetra 2002 csoporttal 
Közremûködik: Szenes Kriszta és Cimpa, 
Rózsa Linda és Piszke, Erdélyi Judit és Pomi, 
Fekete Andi és Tonic, Petrovánszky Ági és 
Dorka, Penkl Ági és Snoopy
drámajáték, kézmûvesség, tánc, mese…

13.00-17.00 HáBéVurstli – teMpLoM UtCa
Szikszai Rémusz és csapata
Magyarországon 10 fogorvosból 8 ezt ajánlaná!

16.00 aLexandra-BeSZéLgetéS 
– FaLUHáZ

ágoston Zoltán vendége CSerna-SZaBó 
andráS / darida Benedek
Jaj a legyôzötteknek! Avagy süssünkfôzzünk más
na posan – négykezes regény CsernaSzabó és 
Da rida módra avagy a macskajaj regénye 52 
re cept tel. A kötethez az olvasók ajándék há nyós
zacs kót kapnak, arra az esetre, ha a recipék mégse 
len né nek hatásosak.

17.30 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
 nem Mindennapi irodalom – Bárkakert

ágoston Zoltán vendége: konrád gYÖrgY
„… Az emberszeretet fogalmába nem csak az élôk 
szeretete tartozik bele, szeretettel gondolunk éle
tük ben és (természetes vagy erôszakos) halálukban 
szü leink re, testvéreinkre, minden rokonunkra, 
szom szé dunkra és barátunkra, többnyire jó in du
la tú an néz zük a csecsemôket, csak mert embernek 
szü let tek, és érdekelt együttérzéssel szemléljük 
múlt já ban és jelenében a fajtánkat, ezt a bölcs 
és bo lond lényt, amelybôl egy vagyunk. Ha sok 
ezer év re hát ra tekintve, múló pillanatokra ké pes 
vagyok köszönni az ôseimnek, akkor sejtek va la
mit a folytonosságról…” (K. Gy.)

19.00 MeSék Mindenkinek – Bárkakert
 BereCZ andráS

A biztos pontok közül való. Biztos, hogy Andris 
Pulán fellép. Biztos, hogy nagyszerû lesz. Biztos, 
hogy sokan leszünk. És biztos, hogy esni fog az esô.
Meg akartam házasodni, / Galambot akartam fog
ni, / Galamb helyett ölyvet fogtam, / Bánom, hogy 
meg há zas odtam! / Megházasodtam, te Miska, / 
Fe le ségem van, Anniska! / Tisztaságra elég tiszta, 
/ Két szer mosdik egy hónapba! / A fejibe ojan tetû, 
/ Mint egy valóságos kesztyû! / Reggel felkél nyolc 
óra kor, / Feje olyan, mint a bokor, / Elig várom az 
ör dögöt, / Hogy elvinné a rossz dögöt!

20.30 MeSék FeLnÔtteknek – FaLUHáZ
Hargitai iLdikó
Hargitai Ildikó, színésznôírónômesélô(nô): „…
Ô teremtette az Öregistent meg az embört meg az 
asszont, akiknek valahogy mindig bûnös dolgokon 
jár az eszük. Ha azok bûnös dolgok. Na de hát 
honnan veszi Ildikó ezeket a dolgokat?! Hát, 
gondolom, az ô kis fejecskéjébôl. S ott bizony azok 
ta lál hatók, ismerjük fel, ahogy hallgatjuk majd 
ôt, mint a mienkben, épp azok. Merthogy te rem
tött embörkéntasszonként élünk s az életet, a víg, 
fájdalmas, keserû, mulatságos, gazdag és ti tok
zatos, gyönyörû életet osztjuk meg egymással, ami
kor egymásra fordítjuk tekintetünket…” (B.L.)
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22.00 konCert – Bárkarét 

MediaWaVe MÛHeLY ZárókonCert
Öt országból ötven zenész öt napi közös muzsikálás 
után egyetlen kon cert erejéig összeáll, és zenél. Fölöttük 
a csillagos ég, mögöttük a gyönyörû, pulai templom, 
elôttük, a Bárkaréten hálózsákos fiatalok...

00.00 FiLMkLUB – Bárkakert
LarS Von trier: Idióták (1998)
Az „idióták” lakhelye egy villa, ahova ve lük tart 
a titokzatos idegen Karen is, aki közben fo lya
matosan kapja a válaszokat saját kérdéseire: a 
tár sadalommal egyedül úgy lehet megbirkózni, 
ha ki vo nulunk belôle, ha megpróbáljuk feltárni 
az ôrület rejtett dimenzióit.

és egész nap: MediaWaVe Zenei táBor! 
(lásd: „miazhogy…')

aUgUSZtUS 1. (szerda)
10.00-17.00 Zöld, zöld, zöld! Fauna egyesület: 

Legyél Te is kotlós tyúk!
Részletesen lásd a július 28i vigántpetendi prog
ram nál!

10.00-11.00 gYerekeknek – Bárkakert
SZínHáZ SZÜLetik Varga anikóVaL

11.00-14.00 gYerekeknek – aprókert
Zenenap
Makám és Mezei Kinga, Pap Gábor zenés 
játékai, hangszerkészítés…

13.00-17.00 HáBéVurstli – teMpLoM UtCa
Szikszai Rémusz és csapata
4 kerék, 3 gyerek, 2 szoba, 1 vurstli!

17.30 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
nem Mindennapi irodalom – Bárkakert
Háy János vendége: tótH kriSZtina
„…Él bennem egy kép, hogy hogyan is kell 
kinéznie egy novellának: ez egy teljesen le csu pa
szí tott, szikár valami. Közben azért azt is érzem, 
hogy valahogy úgy kell eljárni, mint a rakott 
krump linál: idônként azért kell egy kis tejföl két 
ré teg közé, hogy jobban csússzon.” (T. K.)

19.00 SZínHáZ – FaLUHáZ
diákSZínHáZ: iglic / Szorongás-orfeum 
(Perényi Balázs rendezései)
A legjobb diákszínjátszók az idén, a pécsi országos 
döntôt nyerték!
Caryl Churchill: Iglic – PBG-KIMI, Budapest

Kortárs angol dráma egy Magyarországon alig 
játszott drámaírónôtôl. Iglic tündér, szellem, árny, 
kí sértet, lélek, aki kapcsolatot keres földi lényekkel, 
ala kot vált és „vetemedik”, hogy megkapaszkodjon 
a fenti világban.
Peer Krisztián: Szorongás Orfeum  – PBG-
KIMI, Budapest
Zenés neurózis egy végtelennek tûnô órában Kor
társ magyar dráma hétköznapi élethelyzetekbôl 
ze nésszínházi formában. Mutatvánnyá emelt 
sti li zált „hiperrealista” etûdök meg néhány dal, 
némi táncszerûség.

20.30 SZínHáZ – Bárkarét
 Bárka Színház: LiLioM

A darab egy olyan freskót tár elénk a századfordulós 
Bu da pestrôl, amelyben már megjelennek azok a 
fi gurák, amelyek késôbb a magyar történelemben, 
kul tú rában is fontos szerepet játszanak: a vidékrôl 
fel ke rült cselédek, munkások. Belôlük lesz az az 
Amerikába kitántorgó másfél millió ember, akik
rôl József Attila ír. Ennek a világnak a költészete 
lesz József Attila költészete, a Külvárosi éj és az 
Esz mélet világa, egy leendô nagyváros, az épülô 
met ro polisz világa. (Telihay Péter, rendezô)
Szereplôk: Liliom –Széles László m.v., Juli 
–Mezei Kinga, Muskátné – Varjú Olga, Mari 
–Szorcsik Kriszta, Ficsur – Ollé Erik / Mucsi 
Zoltán, Hugó – Nagypál Gábor / Dévai Balázs, 
Linzmann, Dr Reich – Gados Béla, Lujza 
–Császár Réka, Hollunderné – Varga Anikó, 
A Hollunder fiú – Szabó Gábor, Kapitány, 
Fogalmazó – Egyed Attila, Esztergályos – Kardos 
Róbert, Berkovics- Törôcsik Tamás, Rendôrök- 
Bodor Richárd, Pásztor Tibor, Angyalok – Dóra 
Béla, Dóra Mátyás, Mesés Gáspár

23.00 konCert – Bárkakert 
 MakáM 

„Síp ucca, Dob ucca, / Ott lakik a Julcsa, / 
Sírdogál magában, / Elveszett a kulcsa.” 
Krulik Zoltán – gitár, ének, Bognár Szilvia 
– ének, fuvola, Krulik Eszter – ének, hegedû, 
Thurnay Balázs – furulya, klarinét, ének, 
Pödör Bálint – ütôhangszerek, Kovács Zoltán 
– bôgô, ének

00.30 FiLMkLUB – Bárkakert
LarS Von trier: Táncos a sötétben (2000)
Csehszlovákiából Amerikába emigrált hôsnô, aki 
acélgyá ri munkásként dolgozik, hogy megkeresse 
a pénzt fia szemmûtétjére... Talán ezt szeretjük 
legjobban, itt kezd fanyalogni a szakma...
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aUgUSZtUS 2. (csütörtök)
10.00-17.00 ZÖLd, ZÖLd, ZÖLd!  

Fauna egyesület: Legyél te is kotlós tyúk!
(Részletesen lásd a július 28. Vigántpetend)

10.00-11.00 gYerekeknek – Bárkakert
 SZínHáZ SZÜLetik Varga anikóVaL

11.00-14.00 gYerekeknek – aprókert
MeSenap
Aranytulipán (Meseház Sándor Ildikóval és 
Körömi Gáborral), Hamupipôke – Apró Színház
Óriásleporello készítés

13.00-17.00 HáBéVurstli – teMpLoM UtCa
Szikszai Rémusz és csapata
Most élhetsz igazán!

16.00 teMpLoM
VarJU oLga: isten tenyerén
József Attila istenes versei
Közremûködik: Balog Zsolt, zongoramûvész
„…Egyszerû rabszolgád vagyok, akit odaaján dé
koz hatsz a pokolnak is. / Határtalan a bi ro dal mad 
és hatalmas vagy meg erôs meg örök. / Ó Uram, 
ajándékozz meg csekélyke magammal en gem. / De 
ha nem akarod, ne hallgasd meg sza vam.”

17.30 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
nem Mindennapi irodalom – Bárkakert
Háy János vendége: kUkoreLLY endre
„Ha a mondataim engem prezentálnak, másod la
gos, hogy vers vagy próza. Költészet vagy próza, sôt 
esszé, akár publicisztika, mindegy. Van különbség 
mû nemek között, de ha kellôképp autentikus az 
írás, ha fölmutatja azt, aki írta, akkor nem le het, 
hogy ne legyen érdekes. A direkt beszéd, meg ját
szás, póz, hazugság nélküli, a bensôbôl indított 
be széd mindig megindító.” (K. E.)

19.00 SZínHáZ – FaLUHáZ
tanárdiákSZínHáZ – SZenteS
Az Élveboncoló Színház elôadja színérôl, a 
SzeMaSzu Társulat visszájáról: 
HÁROMSZÖG-GYAKORLATOK
A Horváth Mihály Gimnázium drámatanárai 
játsza nak – elôször a férfinômásik 
viszonyrendszerét „szí né rôl” veszi nagyító alá 
a játék, majd „visszá járól” közelít az elôadás a 
szerelmi háromszöghöz. 
Írták és játsszák: Matos Ibolya, Szebeni 
Zoltán, Szurmik Zoltán / Zenei szerkesztés 
és kíséret: Majtényi András / írta és rendezte: 
KESERÛ IMRE

20.30 SZínHáZ – Bárkarét
 Bárka Színház: LiLioM

Szereposztás: lásd a tegnapi programot!

23.00 konCert – Bárkakert
deLLadap 
(Stani Vana: DJ, zenekarvezetô – Csehország, 
Aleksander Stoijc: gitár – Szerbia, Jovan 
Torbica: basszus – Montenegro, Alen ‘Dzamba” 
Dzambic: tangóharmónika – Bosznia,  
Simona Senkiova: ének – Csehország, Kristina 
Gunarova: ének – Csehország)

00.30 FiLMkLUB – Bárkakert
LarS Von trier: Dogville (2003)
Dogville, a '30as évek Amerikájának szegény emig
ránsokkal teli bányászfalva. Ide érkezik, ül dözôi 
elôl menekülve Grace, a fiatal nô, akit kö zös
ségükbe fogadnak. De egyik fél sem tud még min
dent a másikról… Valóságos kísérleti film Trier 
Amerikatrilógiájának elsô darabja, mely a szín
ház és film határmezsgyéjén egyensúlyozva vívott 
ki egyedülálló helyet magának a filmtörténetben.

aUgUSZtUS 3. (péntek)
10.00-11.00 gYerekeknek – Bárkakert
 SZínHáZ SZÜLetik Varga anikóVaL

11.00-14.00 gYerekeknek – aprókert
 SpanYoLnap

Tánc- és zenebemutató
Tánctanítás (Vámos Veronika, flamenco-
táncos), zenélés, kézmûvesség…
Trebla, a bárány – mesejáték – Apró Színház 
(rendezô: Vidovszky György)

13.00-17.00 HáBéVurstli – teMpLoM UtCa
Szikszai Rémusz és csapata
HÜJJJE , aki nem ünnepel!

16.00 teMpLoM 
 Váci Sebastian Consort: kódexek ZenéJe

A Sebastian Consortot 2003 tavaszán alapította 
Lachegyi Imre blockflötemûvész. Ez a felállás 
ún. brokenvegyes vagy törtconsort, mely az elsô
sor ban Angliában a 1617.században virágzó 
consortegyüttesek egy speciális formája. A mûsor 
leg ko ráb bi darabjai 14.századi kódexekbôl és 
mo tet tás könyvekbôl valók, ezek mellett négy és 
öt szó lamú polifón darabok szerepelnek.
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17.30 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
 nem Mindennapi irodalom – Bárkakert
 Háy János vendége: nádaSdY ádáM

„Tudtam pontosan, hogy az igazi életcél: kiönteni 
magamból, mint egy pici edénybôl az isteni sze re
te tet. Mert az valahogy Neki jobban tetszik, ha 
mi egymásra öntögetjük ezt a finom szószt, mint
ha Ô közvetlenül öntögetné ránk.” (N. Á.)

19.00 SZínHáZ – a ZÖLdBen 
gergYe kriSZtián éS tárSULata
Kortárs tánc-rituálé
Táncosok: Tárnok Marianna, Báder Nikolett, 
Domokos Flóra, Duda Éva, Négyesi Móni, 
Gergye Krisztián, Szász Dániel, Zambrzycki 
Ádám
Rendezô-koreográfus: Gergye Krisztián
„Mámoros paradicsomi lu bic ko lás, ütések, 
ölelések, egymásba hatolások, szo rí tá sok, el en ge
dések, elválások testköltészete az Éden kert kései 
sugarai alatt... A Hôsök célja fel éb resz teni az 
Ál modót. Megszüntetni a mesét. A történetet befe
jezni nem elég, újat kezdeni könnyebb. Lehete 
ébe rebb egy álom, mint álmodója?”

20.30 táncének – FaLUHáZ
Sisso beszélget gergye krisztiánnal és ágenssel
Alternatív személyiségek nem alternatív témákról

21.30 konCert – Bárkarét
 kiSpáL éS a BorZ 

„Szép hely a Boldogság / Úgy oda vitorláznék / 
Ott napfürdôzik egy szál tangában / Az összes 
mûanyag játék” (Lovasi András, Bóra Áron, 
Dióssy D. Ákos, Kispál András)

23.00 FiLMkLUB – Bárkakert
 LarS Von trier: Öt akadály (2003)

1967. A tökéletes ember – ez a 12 perces Jorgen 
Leth rövidfilm az alapja Trier mûvének. Öt vál
to zat ban vették fel újra a filmet, mindannyiszor 
Trier szempontjait követve. 

aUgUSZtUS 4. (szombat)
09.30 ZÖLd, ZÖLd, ZÖLd! rÖVid tÚra 

a kÖrnYéken
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

10.00-11.00 gYerekeknek – Bárkakert
 SZínHáZ SZÜLetik Varga anikóVaL
11.00-14.00 gYerekeknek – aprókert
 roManap

Karaván együttes, Cigány táncház, kézmûvesség
Cigány mesejáték – Apró Színház

13.00-17.00 HáBéVurstli – teMpLoM UtCa
Szikszai Rémusz és csapata
Elôfizetôink néha mástmást akarnak nézni,  
de itt: nincs más. Itt vurstli van!

16.00 teMpLoM
Szent és profán – SZent eFréM  
BiZánCi FérFikórUS – HáY JánoS
A tiszta szakralitás, a hit és a kétségeket felvetô köl
té szet, a tradicionális liturgikus zene és a kortárs 
líra találkozásának lehetnek tanúi a koncert és 
felolvasás résztvevôi. A Szent Efrém Bizánci Fér fi
kar Magyarország egyetlen professzionális bi zánci 
zenei együttese. Fô céljuk az, hogy a középkelet
európai és a magyarországi bi zánci egyházak 
zenei kincseit autentikus mó don szólaltassák meg. 

17.30 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
 nem Mindennapi irodalom – Bárkakert

Szikszai rémusz vendége:  
koVáCS andráS FerenC
A gondolkodónak támadt egy gondolata. / A 
gondo la tok a gondolkodónak támadnak. A 
gon do la tok támadnak. / Egymásnak. Másoknak. 
Ön maguknak. A gondolatok feltámadnak. 
/ Egymásban. Má sokban. Önmagukban. 
A védtelen gondolkodóban. / Megadatott a 
feltámadás. Az egyetlen. A lehetséges. / Talán. 
Esetleg. Semmiképpen. A gondolatok támadnak 
fel. / A gondolkodóra támadnak… (KAF)

19.00 SZínHáZ – Bárkarét
 BaLtaZár SZínHáZ: repülési engedély 

angyaloknak
A Baltazár Színház Magyarországon az egyedüli 
hivatásos színtársulat, amely sérült színészekbôl 
áll. Mûködésünk alapja, hogy elôadásaink társa
dalmilag ne kirekesztve ké szül jenek és kerüljenek 
bemutatásra. Az elô adá sokat ne „ahhoz képest” 
ítéljék meg, hanem ön ma gukért.
Színészek: Erdôs Balázs, Horváth Szilvia, Kovács 
Veronika, Kudari Réka, Ócsai András, Szilvásy 
Márton, Vörös Ferenc, Fehér Dániel, Kántor 
Nóra, Kozma Bognár Sándor, Medetz Attila, 
Rafael Erzsébet, Taligás Anna, Szini Gergely
Rendezô: Elek Dóra, koreográfus: Julie Bougard 
zeneszerzô: Darvas Ferenc, jelmeztervezô: 
Földi Andrea, író: Vörös István

20.30 konCert – Bárkakert 
 karaVan FaMiLia: gipsy crossroads 

Nagy István – ének, szájbôgô, gitár, tambura, 
blues-harp, Farkas Ilona „Ica” – ének, tánc, ifj. 
Nagy István – ének, szájbôgô, gitár, cajon, kanna, 
kanál, Nagy Nikolett „Niki” – ének, tánc, gitár

88

22.00 konCert – Bárkarét
 BeSH o droM 

Barcza Gergô – szaxofon, kaval, furulya, Békési 
László – szaxofon, klarinét, Csurkulya József 
– cimbalom, Pettik Ádám – derbuka, kanna, 
dobok, ének, Sidoo Attila – gitár, Szalóki Ági 
– ének, Talabos Csaba – tapan, Tóth Péter 
– trombita, Vajnovich Árpád basszusgitár/gitár

00.00 FiLMkLUB – Bárkakert
 LarS Von trier: Manderly (2005)

Az Amerikatrilógia második részében Grace apjá
val elindul Dogvillebôl. Egészen Alabama ál la mig 
jutnak, ahol egy híd mellett megállnak pi hen ni. A 
híd másik oldalán Manderlay falva pi hen, ahol 
még mindig rabszolgasorsban tartják a fe ke téket...

aUgUSZtUS 5. (vasárnap)
09.30 ZÖLd, ZÖLd, ZÖLd!
 rövidebb túra a környéken

Részletes lásd a Zöldtúráknál!

10.00-11.00 gYerekeknek – Bárkakert
 SZínHáZ SZÜLetik Varga anikóVaL

Másfél hetes próbaidôszak után itt a premier napja! 
Rendeziktervezikjátsszák: a gyerekek.

11.00-14.00 gYerekeknek – aprókert
 indianap

Kiállítás, mese, tánc, báb (a foglalkozásokat tartja 
Mészáros Ágnes, táncos: Bharata Natyam)…

11.00 roMkonCert a tálodi  kolostorromnál
 indulás 10.15, Fô tér, pula

Énekelnek a Budapesti Énekesiskola növendékei 
Bubnó Tamás és Mezei János vezetésével
Avatott elô adá sukban gyönyörû gregorián énekeket 
hallhatunk a pá ratlan természeti környezetben.

13.00-17.00 HáBéVurstli – teMpLoM UtCa
Szikszai Rémusz és csapata
Nem tud megszabadulni a korpától? Vegyen fel 
sapkát és jöjjön vurstliba! 

16.00 teMpLoM
 pLeCtrUM QUartet:  

klasszikusok elektromos gitáron
A csapat Vivaldi Négy év sza kával tavaly már 
bemutatkozott a pulai temp lom ban – sikerrel. 
2004es alakulásuk óta re per toárjukra kerültek 
többek között Mozart, Bach, Korsakov és Monti 
mûvei.
A quartet tagjai: Józsa Tamás, Vörös András, 
Kanyó Péter, Bubnó Lôrinc

17.30 és 20.30  SZínHáZ – FaLUHáZ
 Bárka Színház: MULatSág

Mucsi, Scherer, Szikszai, Mucsi, Scherer, 
Szikszai, Mucsi, Scherer, Szikszai…
Írta: Slawomir Mřozek, r.: Bérczes László
Három legény elindul a bálba. Úgy hallották, 
mulatság lesz. Kiöltöznek: öltöny, új cipô, lenyalt 
haj, virág. A bálterem zárva. Betörik, mert bent
rôl hangokat hallanak. A terem üres. Most akkor 
lesz mulatság vagy nem lesz? És ha lesz, kitôl lesz? 
Másoktól? Maguktól? Mit kell tenni, hogy mu lat
ság legyen? Hogy muzsika legyen. Hogy igazi 
le gyen. Ez a kérdés. Egy életen át.

19.00 JeLenkor-BeSZéLgetéSek (ekF)
 nem Mindennapi irodalom – Bárkakert
 Háy János vendége: Spiró gYÖrgY

„Talán az inspirál, hogy élvezem, ha kitalálok 
valami olyasmit, amit én nem tudok kitalálni. 
Min dig akkor ír az ember valami jót és igazit, 
ami kor valamilyen csoda folytán olyat ír, amire 
nem képes. Furcsán hangzik, de néha elôfordul, és 
olyan kor nagyon lehet örülni.” (S. Gy.)

23.00 FiLMkLUB – Bárkakert
 LarS Von trier: Fôfônök (2007)

Ravn, egy számítógépes vállalkozás tulajdonosa 
tíz év után eladni készül cégét... Ez már csak a 
„láttukmég”...

éS ZÖLd, ZÖLd, ZÖLd!
10.00-17.00 reflex környezetvédô egyesület 

standja a tûzoltószertár környékén
Az elmaradhatatlan papírszemétvarázs. Hozz 
néhány kiolvasott napilapot, papírhulladékot 
és készíts belôle valami jópofát. Papírtéglát, 
papírszobrot, merített papírt – ahogy tetszik. 
Ismerkedj meg papírozó játékunkkal!

Változik az éghajlatunk. Nem tetszik? 
Változtass! Akciónkat is támogathatod 
aláírásoddal, hogy a döntéshozók is 
változtassanak! Napfivér, széllányka – készíts 
magadról vidám fotót, öltözz megújuló 
energiaforrásnak, a keretet mi adjuk hozzá, 
neked csak kattintanod kell!
Kertünkben naponta 10.0017.00 között környe
ze ti tanácsokkal, ingyenes kiadványokkal, kör nye
zet vé delmi játékokkal, természetismereti totóval 
vár juk az érdeklôdôket.
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