NYÁRIDŐ – FESZTIVÁLI HANGULATBAN

Meg vagyok győződve arról, hogy mindannyian tervezgetünk már,
és ambíciónk (ami alatt ezúttal kizárólag az anyagiakat értem!) függvényében különféle útiterveket kovácsolunk. Ezúttal olyan programokat ajánlunk, melyek kifejezetten alacsony „költségvetésűek”,
vagy ha kell is költenünk valamennyit (utazás, szállás, étkezés stb.),
ár-érték arányban akkor is megéri az adott programot kiválasztani.
Szinte még véget sem ér a tanév, mégis érdemes időt szakítani a Múzeumok éjszakája rendezvényre, mely országosan remek lehetőségeket kínál. Június 16-án sok helyen
lesz lehetőség a ritka kikapcsolódásra, kedvezményes
belépők, egyéb újdonságok csalogatják a látogatókat. Bővebb információ a www.muzeumokejszakaja.hu oldalon
olvasható.
Sokunkat vonzanak a régmúlt korok, ezúttal a reneszánsz
viadalok világába kalauzolnék mindenkit, ahol némi túlzással akár Mátyás király lábnyomába léphetünk. A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat július 5–6–7–8-án
rendezik meg, melynek keretében pazar program fogadja
a látogatókat. A királyi felvonulás és lovagi torna mellett
íjászverseny, élősakk és középkori labdajáték várja a vendégeket. Évről évre visszatérő esemény a Toldi-verseny,
melyen látványos próbák közepette erős emberek mérik
össze tudásukat. A Palotajátékok minden programja a
lovagi tornapálya kivételével ingyenes!

ROZMÁN LÁSZLÓ

Busz-Színház, ahol a gyanútlan utazó a legváratlanabb
pillanatokban találhatja magát – a szintén buszozó színészeknek köszönhetően – egy rögtönzött színházi produkció kellős közepében. Ezenkívül még számos remek
program, workshop várja az érdeklődőket.
A nagyobb fesztiválok mellett lehetetlen felsorolni az egynapos vagy két-három napos rendezvényeket. Ezek közül
azért feltétlenül kiemelendő az augusztus 18 és 20. között
rendezendő Hortobágyi Hídi Vásár, melynek zárásaként
egyértelmű programként kínálkozik a debreceni Virágkarnevál megtekintése.
Az ország keleti részéről ruccanjunk át nyugatra! Tavaly
tartották a 25. Sitkei Rockfesztivált, mely idén is megrendezésre kerül augusztus 25-én. A korábbi évekhez hasonlóan, ezúttal is hallható lesz a Lord, a Kormorán, a B.A.D.,
de természetesen nem marad el az alapító, ötletgazda Balázs Fecó fellépése sem.

Huszonkettedik alkalommal szervezik meg Márta István és barátai a Művészetek Völgyét ezúttal Kapolcson
és Taliándörögdön. Az évente ismétlődő esemény a financiális gondok ellenére mindig beteljesíti küldetését,
hiszen a jelentős „nevek” mellett lehetőséget biztosít arra
is, hogy fiatal tehetségek bemutatkozhassanak. Idén a Kaláka Versudvar és Palya Bea fellépése mellett Hobóékra
biztosan lehet számítani. A fellépők köre egyre bővül, s
nem marad el a színvonalas kirakodóvásár, az antikvár
könyvek sokasága, és a jóízű enni- és innivalók sem fognak hiányozni. És még valami. A semmihez sem hasonlítható sajátos hangulat, melyet leírni nem, csak átélni lehet,
de azt mindenképpen érdemes. Az idei „Völgy” rendezvényei július 27. és augusztus 5. között lesznek.
Az 5. Ördögkatlan Fesztivált augusztus 1-től 5-ig rendezik Baranya megyében, Nagyharsány, Kisharsány,
Palkonya, Vylyan Pincészet, Szársomlyói Szoborpark
helyszíneken. A védnök Törőcsik Mari, de a szép emlékű
Cseh Tamás védnökségére mindmáig neve feltüntetésével
emlékeznek a szervezők.
Az „összművészeti” jelleget a kulturális sokszínűség
tükrözi. A még jelenleg is formálódó program biztos fellépője lesz a Quimby, de láthatják az érdeklődők a Galapiat
Cirque Risque Zér0 című produkcióját csakúgy, mint Pintér Béla Társulatát. Az Ördögkatlan nagy „találmánya” a
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Szombathelyhez köthető a Savaria Történelmi Karnevál, melyre ezúttal augusztus 24. és 26. között kerül sor.
A korábbi évek látványos felvonulásait idén szeretnék
felülmúlni, megőrizve természetesen a korábban megszokott és bevált programok jó színvonalát is. A 3 napban a
kirakodóvásár, harci bemutató, íjászat mellett szabadtéri
koncertek egész sorozata várja az érdeklődőket. Bővebb
információt a www.savariakarneval.hu oldalon lehet találni.

