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Egy rendezvény evolúciója

Ritkán szoktam szólni, csak ha muszáj, és nem érzem feleslegesnek. Most úgy érzem, talán kell, illik.

25 év nagy idő! Emberi léptékkel is. Ha pedig egy macskához mérjük, akkor az már inkább két macskáé. Kérdés, hogy mi egy fesztivál
élettartama? Emberi vagy állati hosszal mérhető?  Mindenesetre így hatvan felé közeledve elmondhatom, hogy nekem az eszmélettel
eltöltött időszakom több mint fele. Ha még hozzáveszem a 91 előtti „önkéntes kulturmunkás” éveket (győri jazzklub, magyar zenetörténetivé
vált nemzetközi jazzkoncert-soroztat), amit beazonosíthatóan 76-ben kezdtem el, akkor már 40 év körül járok, ami mondhatni az egész
eddigi felnőtt életemet jelenti.

Egy 25 éves jubileumi bevezetőben illene valami magasztosat írni, de valahogy már kikopott belőlem a „magaszt”. Már nem izgat a felszíni
csillogás, annak bizonygatása, hogy milyenek vagyunk, és nagyon jók vagyunk. Ma már elsősorban csak a közösségi örömokozás érdekel
és a művészetközvetítés új irányainak keresése. Az azonban biztos, hogy a 40, illetve a 25 éves önkéntes kultúrmunka rendkívüli módon
megedzett, találékonnyá tett engem és önkéntes társaimat. A jég hátán is megélő típussá. Mindig a talpára eső macskává.

Utólag visszagondolva érdekes, de sokszor egyfajta szellemi ellenállás lendített túl bennünket a mára TARTÓSHULLÁM-nak magyarított
civil kulturszervezkedés időnként jelentkező hullámvölgyein. Jelentős erőt jelentett a megmaradni akarás a nem túl barátságos győri hivatalos
közegben. Közvetlenül a rendszerváltás után indultunk és azt hittük miénk a világ, bármit megtehetünk. 30 körüli, erőtől duzzadó volt a tár-
saság java. Aztán hamar rá kellett jönnünk, hogy az első liberális, majd az azt követő, 16 éven keresztül regnáló szoci önkormányzat nem
sokban működik másként, mint a szocializmus utolsó éveiben megszokott maszatos rendszer, aki mindent az erő és hatalom pozíciójából
próbált kezelni. Mivel mi nem kötődtünk hozzájuk, maradt a szellemi ellenállás és a saját párhuzamos kultúraközvetítési rendszerünk ki-
alakítása, amelyet annak izmosodásával mind akadályozóbban kezeltek. Fiatalok voltunk, kakaskodók, amikor az ember még fontosnak
tarja a saját igazának megvédését és öntudatosak. Közben szép lassan nemzetközileg és országosan is rangos, egyedi hangulatú, kike-
rülhetetlen rendezvénnyé váltunk, ez még inkább zavarta a helyi hatalmat. Ellenben az, hogy volt egy konkrét ellenfél, az növelte az inten-
zitásunkat, hatékonyságunkat. Mondhatni erőt adott és egyben fárasztott is.

Nagyon vártuk már, egy olyan önkormányzat eljövetelét, akivel lehet együttműködni és egymást erősítve egyre jobb dolgokat csinálni. Ezen
vágyaink nem valósultak meg, mert három év kapcsolatteremtési kísérletezés után rá kellett jönnünk, hogy az előzőeknél sokkal rosszabb
a helyzet. Egy kulturálisan arc nélküli, a művészetek iránt teljesen érzéketlen féllel álltunk szemben, akivel még hadakozni sem volt érdemes.
Úgyhogy nem maradt más 19 győri év után, mint az önkéntes emigráció. Két év sikertelen szombathelyi helykeresés után megtaláltuk mos-
tani kulturális végvárunkat, ahol a helyváltoztatás és a válság okozta helyzettől megfrissülve találtunk új, reális utakat. Persze naivitás azt
gondolni, hogy egy kultúraközvetítésre és közösségteremtésre hivatott szervezkedés üzleti alapon, állami támogatás nélkül tud működni.
Korábbi előéletünk kapcsán több szimpatizánsunk is mellénk állt, de elsősorban Halász János akkori államtitkárnak köszönhető, hogy
elértük a 25 éves jubileumot. Nyugodtan nevezhetjük őt, minden túlzás nélkül őrangyalunknak.

Ezek után már csak az a kérdés feszeng bennem, hogy merre tovább? Egyre jobban a kis formák érdekelnek, a fesztiválszerű nagy
formákkal ellentétben. Növelés vagy nevelés kérdése nálam már eldőlt. Mindenesetre maradjunk annyiban, hogy az eltelt 25 év nem telt
el eredménytelenül és még mindig élünk! Ez is egy eredmény! Különösen annak tükrében, hogy a 25 év alatt egyetlen stabil tényező volt
életünkben, a bizonytalanság! 

Hartyándi Jenő
főszervező

(a kezdetektől)



14:00 MEDIAWAVE FILM & FOTÓ & ÉPÍTÉSZ & SZÍNHÁZI MŰHELY
műhelyek indító megbeszélései / opening ceremony 

28 APRIL, (Tuesday) 2015. ÁPRILIS 28. (kedd)

MONOSTORI ERŐD – FORT MONOSTOR
A belső programok, csak a helyszínen vásárolható napijeggyel és bérlettel látogathatóak. Napijegy: 2.000.-Ft Diákjegy: 1.000.-Ft
Bérlet: 10.000.- Diákbérlet: 5.000.-; 14 éves korig, mozgáskorlátozottaknak és nyugdíjasoknak ingyenes.

M O N O S T O R I  E R Ő D  &  D U N A - P A R T I  M A J Á L I S
FORT MONOSTOR & MAY DAY PROGRAMS ON THE DANUBE RIVERSIDE

20:00 HOPPÁRÉ (HUN) 
A zenekar a magyar és roma népi kultúra gyöngyszemeit gondolja újra, sajátos latinos, jazz-es, világzenei hangvétellel fűszerezve. A zenekart
2010 augusztusában alapította Burai Zsolt, Németh Csaba, Banyák Tibor és Montag Alexander. 2011-ben énekesként csatlakozott Szalai Zsófia.
Mára már több zenész is közreműködik a zenekarban, név szerint Horváth Mihály, Gulyás-Szabó Gergely. / The group reinterprets the most ex-
quisite part of Hungarian and Roma folk music culture, adding a unique, latin-jazz-ethnic flavour to it. Hoppáré was established in August 2010
by Zsolt Burai, Csaba Németh, Tibor Banyák and Alexander Montag. In 2011 Zsófia Szalai joined them as lead singer. Nowadays two more mu-
sicians are co-operating with the band: Mihály Horváth and Gergely Gulyás-Szabó.

21:30 TranzDanz – DÉJA VU (HUN) – táncszínház / dance theatre
„…Egy óra alatt a hétkerből eljutunk Franciaországba, New Orleansba, és ki tudja, még mennyi
helyre, végül talán Tahitira is, de az is lehet, hogy éppen a világ fut végig több hullámban is az
Akácfa utcán – ami marad mindebből: sok pompázatosan világító, színes, műanyag bébléd a Fo-
gasház udvarán és a kigyúrt biztonságiak a kijáratnál. Az előadás úgy fogalmazza meg a maga le-
gélesebb társadalomkritikáját, hogy közben sem ólmos bottal nem csapkodja a nézőtéren ülők
arcát…” /Török Ákos/

23:00 TERRA PROFONDA (HUN/ITA)
Kiss Krisztián - koboz, tenor- és szoprán szaxofon, furulya, dob, csengők / ts, ss, flute. Drums,
Szabó Mátyás - gitár, basszusgitár / guitar, e.bass,  Lo Buglio Vincenzo – ének / vocal
Látomásos szövegek köré csavarodó, sokszor repetitív, az amerikai blues termékeny ölében fogant,
drámai szerzemények születnek a hármas fogat műhelyében. S ahogyan a zenekar neve is sugallja,
fontos eleme a föld, a föld-közeli megszólalás. 

24:00 DJnemSILLÓ (HUN)
DJnemSILLÓ a MEDIAWAVE klasszikus, hagyományőrző lemezlovasa, aki alapvetően színházi
rendezőként és tanárként funkcionál.
DJnemSILLÓ is classical disc jockeys preserving the traditions of MEDIAWAVE. Primarily he work
as teachers of theater studies.

Ékes  színpad / Concert Hall

Ékes  színpad / Concert Hall

Klapka terem - Fesztiválközpont / Festival Center

Ékes  színpad / Concert Hall

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

18:00 “SEMENA SANTA 2015”
Mozgóképek Jerez de la Frontera városából (Andalucia)

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

24:00 JAM SESSION & TÁNCHÁZ
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KIKNEK SZÓL? / IS IT FOR YOU?

Aki ki akarja próbálni magát egy-egy művészeti területen akár teljesen kezdőként, érdeklődőként, akár már haladóként megerősíteni kívánja
tudását közösen elvégzett alkotómunkában. A haladók számára vannak meghívásos műhelyek is.
It is for you if you want to put yourself to the test in an area which might be completely new for you or you can reassure your knowledge in an
area which you are already familiar with through teamwork.

VIZUÁLIS MŰHELYEK / VISUAL WORKSHOP

NEMZETKÖZI FILMMŰHELY / INTERNATIONAL
FILM WORKSHOP  
2015. április 28 - május 2. 
NEMZETKÖZI FOTÓMŰHELY / INTERNATIONA
PHOTO WORKSHOP  
2015. április 28 - május 2. 
MÉHKASAULA FÉNYFESTŐ-DIA MŰHELY 
WORKSHOP  2015. május 1-2.
KI SZERETNE FALBA ÁLLNI? BODYART MŰHELY
WORKSHOP
2015. április 29 - május 2.
ÜVEG-MANDALA-FESTŐ WORKSHOP 
WORKSHOP  2015. április 29 - május 2.
DO-MI-NOW WORKSHOP 2015. május 2.

ZENEI ÉS NÉPI MŰHELYEK 
MUSIC & FOLK WORKSHOPS

GYIMESI CSÁNGÓ NÉPI MŰHELY
Zene & tánc & fonás & ételkultúra
2015. május 1-2. Vezető / leader: Sára Ferenc 
ÉNEKES MŰHELY
2015. május 1. 13:00-15:00. Vezető / leader: Iva Bittová (CZE)

IRODALMI & SZÍNHÁZI & ÉPÍTÉSZ MŰHELY
LITERATURE & THEATRE & ARCHITECT
WORKSHOPS

REZERVÁTUM-WORKSHOP (ÚJ FORRÁS FOLYÓI-

RAT) 2015. május 1-2. vezető: Jász Attila

AKUSZTIKUS ZENEI MŰHELY
2015. április 30 - május 2. Vezető / leader: Miquéu Montanaro (FRA)
GRENCSÓ ISTVÁN  SZABAD IFJÚSÁG ZENEKARA
2015. április 30 - május 1.
ROMA & MAGYAR PROGRESSZÍV ZENEI MŰHELY
2015. április 30 - május 2. Vezető: Both Miklós - gitár, ének
HANGjátszóTÉR ZENEI MŰHELY

2015. április 29 - május2. Vezető / leader: Hajnóczy Csaba
A CSÁNGÁLÓ SPONTÁN KÖZÖSSÉGI ZENEI

MŰHELYE 2015. április 29 - május 2.

SONG-ÓRA CSOPORT MŰHELYE
2015. április 29 - május 2. Vezető / leader: Fatime Songoro

FALÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ WORKSHOP
2015. április 28 - május 2. vezető: Czigány Tamás & Silló Sándor
FEJLESZTÉS ALATT Q - SZÍNHÁZI MŰHELY
2015. április 28 - május 2. vezető: Barcsai Bálint
AHÁNY FAL ANNYI BORSÓ - INTERAKTÍV DRÁMA

WORKSHOP 2015. április 30-május 2. Vezetők: Kocsis Anna
Dorka és Szári Laura
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cserebere - cserebere - cserebere 

GYAKOROLD A CSEREBERÉT!
Próbáld ki, legalább pár napig élj pénzmentes életet!

HA HOZOL ,  VISZEL !
MIÉRT FONTOS A CSEREBERE!
Mert mára jórészt elveszett, deformálódott az az ősi viszony, amely sokáig élhető, egymásra figyelő emberi közösségeket tudott fenntartani. Kicsit cinikusan meg-
fogalmazva a dolgok mai állását, erősebb viszony fűzi a ma emberét a bevásárlóközpontokhoz, a televízióhoz és az internethez, mint egymáshoz, szomszédokhoz,
családtagokhoz. Ezért az EGYÜTTLÉTÜNK által szorgalmazott cserebere a mi szemünkben nem elsődlegesen az áruk cseréjét, hanem sokkal inkább az ismerkedést,
kapcsolatteremtést próbálja segíteni. Továbbá a közönség és a művészek közti távolságtartó viszony csökkentését.

A CSEREBERE RÉGI ÉS ÚJ FORMÁI
Az elmúlt három év alatt többféle formával kísérleteztünk, több-kevesebb sikerrel. Úgy vélem, bátran kijelenthetem, hogy a közönség többsége figyelmetlen és a
régi, berögzült, elvárásokkal teli gesztusokkal közelít egy rendezvényhez. Elfeledve vagy inkább szándékoltan, még maga elől is titkolva azt a tényt, hogy a mai,
nem tudni milyen fázisában lévő válságidőszak más, realistább alternatívákat kínál, mint, amit korábban megszokott. A látszat tartásának csapdájában vergődő
egyén egy-egy ünnepi alkalommal, de akár egy fesztiválon is erőn felül költekezik. Mi egy költségkímélő, ráadásul kapcsolatgazdagító ünnepformát ajánlunk a
cserebere, azaz a kapcsolatteremtés különböző módozataival fűszerezve. De „sajnos” erre készülni kell, a helyszínen már késő sajnálkozni, hogy én nem is gon-
doltam, stb!
HA HOZOL, VISZEL! És nemcsak portékát, hanem ismeretségeket, kapcsolatokat és jóérzéseket! És ezért minimális lépést kell tenned! Azt, hogy mielőtt útnak in-
dulnál, körülnézel az éléskamrában és kockásterítős kiskosaradba elhelyezel egy üveg bort, pálinkát, kolbászt, szalonnát, sajtot, befőttet, lekvárt, mézet, vagy amit
jónak gondolsz! De azt is átnézheted, hogy mi minden használatlan cuccod porosodik polcaidon, könyveid, CD-id között. Mennyi kinőtt, vagy soha nem használt
ruha lóg szerkényedben. Ezek mind alkalmasak a csereberére, a kísérleti, pénzmentes élet kipróbálására. Egy „rendes” fesztiválon tiltják ezek bevitelt, mi szorgal-
mazzuk. Gondolkodj el azon, miért is? Megtapasztaltuk, hogy a fenti ideák akkor fognak jól működni, ha mi, a szervezők különböző formákkal, helyzetek előidézésével
segítjük az ősi cserebere állapot ízét megérezni kívánó botladozásait.

KALMÁR CSEREBERE SHOP
Április 30 - Május 2. 12:00-19:00
Ha már annyira túlcivilizált vagy, hogy nem tudod elképzelni a csereberét közvetítő nélkül, akkor az együttlét kalmárszekciója szabadtéri csereberedéjében segít
megoldani ezt. Ők közvetítőként segítenek a cserében. Alapkészlettel érkeznek, de szívesen vesznek bármit, ami jó állapotban van, valakinél felesleges, és más
valakinek hasznos, ékes lehet. A leadott dolgokért cserébe bonokat kapnak a hozók, amelyet egészen szombatig vissza-visszatérve felhasználhatnak, azaz mást
vihetnek el helyette. De nem egyszerű kalmárok lányaink, mert közben átalakító-újrahasznosító műhelyt is vezetnek. A műhely tevékenysége a különböző, cserére
leadott tárgyak kombinációján, újragondolásán alapulna, vagyis az alkotó tárgytársításból új használati vagy dekorációs darabok születhetnek. Az elkészülő új
műveket archiváljuk és kiállítást szervezünk belőlük. A résztvevők haza is vihetik az elkészült, lefotózott re-tárgyaikat. Az alkotóknak nem szükséges bonnal, vagyis
cserére bocsátott tárgyal rendelkezniük
További információ, előzetes felajánlások: Csetényi Lilla lilla.csetenyi@gmail.com

AZ ASZTAL
Ha valaki figyelmesen áttanulmányozza programunkat, május 1-2 között, sokszor felfedezheti az asztal kifejezést valamilyen előtaggal: filmes asztal, andalúz asztal,
észt asztal, stb. Az asztal ma annyira triviális és köznapi használati elem, hogy nem is veszünk róla tudomást. Vegyetek részt az asztalforma újrafelfedezésében,
újraértelmezésében! A mi értelmezésünkben az asztal a kulturális közvetítés és személyes ismerkedés hatékony terepe (is) lehet. Erre törekszünk. Az asztal mellé
minden esetben valamilyen hagyományos vagy adhoc közösség invitál bennünket. Pl. az andalúz asztal hátterében egy dél-spanyol flamenco csapat áll. Készítenek
nekünk andalúz étkeket, kóstolni lehet andalúz borokat, flamenco tapsot, táncos tanulni és persze beszélget. Közel kerülni ezen művészeti forma autentikus hor-
dozóihoz. Persze ha vendégségbe hívnak, az ősi rend szerint nekünk is illik valamit vinni. Akár valami apró ajándékot, bókot, mosolyt, ölelést…

Ne feledd!

HA HOZOL ,  VISZEL !

- cserebere - cserebere



7

Kedves jövendő „együttlét”-ünk tagjai!
Fiatalok és kevésbé fiatalok!

Ma, amikor a társadalomban a hagyományos közösségek helyét átvette a televízió (oltár), a multi nagyáruház (városi korzót pótló) és az ott
megvehető hamis közösségérzés megvásárolhatóságának hite, akkor különösen fontos, hogy ezeket az újkori koloncokat levetkőzve, ezen mai
berögzültségeket kizárva, közelítsünk az „együttlét” felé. Ízlelgesse, rágcsálja magában a következő javallatokat az utat tervezgető, az útra in-
duló...

MIT HOZZUNK MAGUNKKAL?

1./ Mindenképpen hozzunk magunkkal mindenféle anyagi természetű dolgokat, fogyasztható és cserélhető
termékeket, amelyek segíthetik gasztronómiai jóérzéseink fokozását, kapcsolatteremtési erőnk kiteljese-
dését. Lehetővé teszik a csereberébe való atktív közreműködésünket.

2./ Hozzunk magunkkal gondolatokat, nyitottságot és toleranciát embertársaink irányába.

3./ A Duna-parti piknikhangulat kihasználása érdekében hozzunk magunkkal kockás abroszt, takarót és
kosárkában elemózsiát, finom borocskát. Az előző években nyári meleghez volt szerencsénk, de lehet
fordítva is, eshet hó, eső, de az „ERŐD VELÜNK VAN”! A Dunai Bástya frissen felújított, padlófűtéses ré-
szével együttlétünk dacol az elemekkel, ám a takaró azért bárhol jól jöhet.

4./ Az erőd egykor laktanya volt, ha meleg hálózsákkal és (gumi)matraccal, vagy akár sátorral közeledsz
felé, akkor akár több napig ki se kell belőle lépned! Akkor lesz igazi az EGYÜTTLÉT!

A PROGRAMRÓL

Nem ígérünk felhőtlen szórakozást nyújtó, könnyed kikapcsolódást je-
lentő programokat, amelyeket egy könnyű délutáni vagy esti séta és
borozgatás közben le lehet tudni. Sokkal inkább többségében olyano-
kat, amelyek minimum elgondolkoztatnak, de esetleg sokáig, netán ma-
radandóan emlékezetünkbe vésődnek.

Viszonylagos tematizálással, stílustisztasággal vannak szerkesztve
programjaink, kis utánjárással ezen szerkesztési elvek felfedezhetők.
De ne reménykedjetek, akár akarjátok, akár nem, bele fogtok futni olyan
programokba, amelyek ezt a tisztaságot megtörik. Mert a népnevelői hevület örök és naiv kísérletezésre sarkall bennünket. Hátha támadnak
repedések, netán rések a bezárult érzékelésetek burkán.

Továbbra is a hagyomány és a modern formák kettősége és azok egymást ihlető, motiváló jellege izgat elsősorban bennünket.
Az értékes múlt és az izgalmas – bár korántsem biztos, hogy tökéletes – kísérletekkel teli jelen és jövő!

Hátha téged is!

MIÉRT GYERE? VAGY MARADJON TÁVOL?



29 APRIL, (Wednesday) 2015. ÁPRILIS 29. (szerda )

MONOSTORI ERŐD – FORT MONOSTOR
A belső programok, csak a helyszínen vásárolható napijeggyel és bérlettel látogathatóak. Napijegy: 2.000.-Ft Diákjegy: 1.000.-Ft
Bérlet: 10.000.- Diákbérlet: 5.000.-; 14 éves korig, mozgáskorlátozottaknak és nyugdíjasoknak ingyenes.

M O N O S T O R I  E R Ő D  &  D U N A - P A R T I  M A J Á L I S
FORT MONOSTOR & MAY DAY PROGRAMS ON THE DANUBE RIVERSIDE

A Dunai bástya egész területén / Everywhere in the fortress
KIÁLLÍTÁSOK / EXHIBITIONS Részletesen lásd a 38. oldalakon / See 38 pages.

A Dunai bástya egész területén / Everywhere in the fortress
MEDIAWAVE MŰVÉSZETI MŰHELYEK / ART WORKSHOPS
A Dunai bástya egész területén. / Everywhere int he fortress. Film – fotó – zene – színház - irodalom – slam poetry – néptánc - építész / Film
– photo – music – theatre – literature – slam poetry – folk dance - architect. A műhelyeket lásd a 4. oldalon! / See 4 page.

Erőd udvar / Fort yard
MEDIAWAVE SZUVENÍR ALKOTÓI VÁSÁR/ Mediawave Souvenirs Fair

Délután KISCSŐSZI JÓSZÁGKARÁM
Egy rendes vidéki háznál vannak állatok. Kovács Norbert Cimbi barátunk baráti gesztusként elhozza állatait (racka, bárány, szamár, kecske).
Köszönjétek meg Ti is neki! A cserebere szellemében, míg az állatok a füvet, Cimbi a finom bort és pálinkát szereti! Az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület támogatásával! 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Délután LACZKÓ PÉTER VÁNDORFÉNYKÉPÉSZ
A fényképészet virág- és hőskorát felidézve próbálom bevonni az érdeklődőket szakmám szépségeibe. Az általam készített kamera… elég nagy
ahhoz, hogy belsejében több ember is elférjen kényelmesen. A kamera tehát egyben egy jól felszerelt fotólabor is.

10:30 KÖZÖSSÉGI ZENÉS REGGELI / COMMUNITY MUSIC BREAKFAST
Wahorn András ötlete alapján közös napkezdő zenélés, improvizálás a közös reggeli elfogyasztása közben. A közösbe ki hangszert és játékot,
ki kenyeret és vajat hoz(hat)…

Fasor sétány / Walkway Alley 

Fasor sétány / Walkway Alley 

Erőd udvar / Fort yard 

Fasor sétány – modern jurta / Walkway Alley 

12-19:00 TAPPANCS GYEREKMEGŐRZŐ / Tappancs Childcare

12-16:00 TUDOMÁNYOS KONFERENCIA - 
KÉMEK, ÜGYNÖKÖK, BESUGÓK MAGYARORSZÁGON
2. rész: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A RENDSZERVÁLTÁSIG
Szervező: Katona Csaba
2011. június 3-án került sor még Szombathelyen a MEDIAWAVE-konferenciák egyik legizgal-
masabbikára, amely az emberiség egyik legősibb foglalkozását járta körül - a másikat most
hagyjuk, bár a kettő között azért akadnak átfedések. A konferencia célja az volt, hogy az ókortól
az első világháborúig foglalkozzunk a témával (Az ókortól Mata Hariig alcímmel kötetben is
megjelent), nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy aztán az első világháborútól a rendszervál-
tásig húzódó időszakra fókuszáljunk. A folytatás azonban - több ok miatt - elmaradni látszott.
Ám most kémeink jelentik, hogy ez év április 29-én Komáromba jön a Kémek, ügynökök, besú-
gók II. konferencia, amely a "rövid 20. század" kémeire fordítja figyelmét. James Bond és Sti-
erlitz "kollégái" következnek - várunk minden érdeklődőt! 

Konferenciaterem / Conference Hall 
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16-20:00 NONSTOP SZÍNHÁZI SZOLGÁLTATÁS
KÉTSZEMÉLYES SZÍNHÁZ - EGY SZÍNÉSZ ÉS TE! 
Sőt, az étlapról Hőst is választhatsz! Hamlet, Csongor,vagy valamelyik Moliere hősnő és még számos figura játszik Neked! Vagy Veled??? 
Pár perc interaktív színház csak Veled! és tényleg csak Neked! 

Erőd udvar (egy rejtett zuga) / Fort yard (mysterious place) 

18:00 ARC A VÖDÖRBEN (HUN) 
A Harmatpont Egyesület 1-1,5 órás közösségi játéka 4-20 fő részvételével. A résztvevők a programban egy korábban végbement, rejtélyes
„Esemény” felderítőivé válnak, amelyet csak a tőlük telhető legnagyobb kreativitással tudják elvégezni. 

Titok szoba / Secret room

20:00 MIGUÈU & BALTAZAR MONTANARO (FRA) 
Miguèu Montanaro – furulya, harmonika, dob, Baltazar Montanaro – hegedű
Apa és fiú együtt színpadon. Mindketten erős kötődéssel a MEDIAWAVE-hez és Magyarországhoz, mert Miguèu képzőművész felesége magyar.
Egyébként Miguèu oxitán. Az oxitán az egyik legnagyobb kulturális és irodalmi hagyományokkal rendelkező kisebbségi nyelv Franciaországban.

A középkori irodalomban a trubadúrköltészet és balladák nyelve volt. A közép-
korban az oxitán irodalmi élet központja a történelmi Provence tartomány,
Miguèu szülőföldje volt. A kilencvenes évek végén és a 2000 évek elején több
nemzetközi zenei műhelyt vezetett sikerrel. A 25 éve évfordulóra több lengyel,
szerb, vajdaság visszatérő lesz akusztikus zenei műhelyébe. Érdemes figyelni,
belenézni a műhely próbafolyamatába, amely április 30-május 2 kora délután
fog zajlani a Duna-parton. A zárókoncert 19 órakor ugyanitt, egy „élő” esküvővel
összekombinálva… 

Montanaróék a koncert zártával, zeneszóval, felvonulásként átviszik az ér-

deklődőket a Kazamata moziterembe, a 21:00-kor kezdődő, Montanaro-ról

készült dokumentumfilmre:

Szomjas György: Keleti szél (86 perc)

Ékes  színpad / Concert Hall

Ékes  színpad / Concert Hall

21:30 ARGO (SRB/GRE/HUN) 
Tijana Stanković – ének, hegedű / vocal, violin, Nikos Sah-
pazis – oud,  Márkos Albert – cselló / cello, Ajtai Péter –
bőgő / bass
Egy csipetnyi punk, rebellis szellem, a transz sodrása, a rock
drámája, improvizáció és némi urbánus folk. Az ARGO nemrég
alakult Budapesten. A rebetiko alapú repertoárjukat szabad
improvizatív zenével ötvözik. Húszadik század eleji kisázsiai
és rebetiko klasszikusok mellett néhány szerb, horvát és bos-
nyák tradicionálist is játszanak, amelyek illeszkednek az
együttes stílusához: mikrotonalitásukban, keleti dallamdíszít-
ményeikben, és ritmikai struktúrájukban.
Sajátos kifejezésmódjára leltek az egymást kiegészítő rebeti-

18:00 ISMERETLEN UKRAJNA
- Both Miklós filmes-zenés gyűjtései

“Két éve járok vissza közép-Ukrajna keleti részére falusi zenék

felkutatására. Az első utam előkészületeinél rá kellett jönnöm,

hogy a többi szomszédos országunkhoz képest mennyire ke-

veset tudok ennek az országnak a zenéjéről. Majd amit talál-

tam minden szempontból megdöbbentet.”

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

19:00 „FLAMENCO”
Mozgóképek Jerez de la Frontera városából (Andalucia)

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

19:45 1+1=1 PERFORMANCE (HUN) 
részlet az Artus azonos című előadásából (10 perc). 
Az idén 30 éves Artus Színház ajándéka! Köszönjük Goda Gábornak!

Spanyolfal mögött / Behind the paravan
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22:00 INTERAKTÍV FÉNYJÁTÉK (SLK)
A dunaszerdahelyi Durvacrew kultúrcsapat vizuális akciója az erőd-
udvarban. A szemlélők résztvevői és aktív részesei is lehetnek a
fényjátéknak. Mozgásukkal akár befolyásolhatják is a vetített vizu-
ális történetet.
The visual action of Durvacrew from Dunaszerdahely (Dunajská
Streda) will take place in the court of fortress. Participants can take
part actively in the visual performance by their movements.

Erőd udvar / Fort yard 

22:30 SLAM POETRY (HUN)
Slammerek, falból, falon, falról.

Erőd udvar / Fort yard 

23:00 ÉLŐ HANG-VIZUÁL PERFORMANCE (SLK)
A dunaszerdahelyi Durvacrew kultúrcsapat akusztikus és elektronikus zenei performance, élőben komponált vizualitással, vetítéssel, mappázással. /
The acoustic and electronic music performance of Durvacrew from Dunaszerdahely (Dunajská Streda) with visual effects and projection on the spot.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

23:00 PÖRKÖLT PROJEKT (HUN)

Valami történik az űrben... Este kémleljétek az eget! Elképzelhető hogy meg-

magyarázhatatlan űrbaromfi-jelenségnek lesztek szemtanúi! Vagy fültanúi...

Az Űrtyúk üzeni általunk, hogy a hétvégi hangulat túllépte a sztratoszférát

és szétszórta a jókedvet az egész univerzumban! És még azon túl is! A vi-

lágok közötti átjáróból kiszakadt káoszból keletkezett harmónia.

Ékes  színpad / Concert Hall

24:00 Dj POZOR – MORE PÁLINKA EP (HUN)
Pozor barátunk is régi MEDIAWAVE arc a  fiatalabb fajtából. Balkáni ha-
gyományos, balkánbeat, cigányzene, világzene, swing és funky stílusok
lesznek repertoárján. Ezeket jól megkeveri, remixeli house, elektro, break-
beat, drum and bass és más elektronikus ritmusokkal.
Van ideológia is: „…mi mégiscsak a bősz gyümölcspárlat-kortyolgatásról
vagyunk hírhedtek, Varsótól Belgrádig vagy éppen Budapesttől Moszkváig,
legyen bármi is az ünnepelendő, az exszoci blokk iziben emeli poharát, és
általában nem végez félmunkát…” / Our friend Pozor is also an old face

from Mediawave but from the young generation.. in his repertoire you will find traditional balkanic and gipsy music, balkanbeat, world music,
swing and funk styles. He makes nice remixes of house, electro, breakbeat, drum and bass and other electronic rhythms.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

kónak és improvizatív zenének, amelyeket mintha csak egymásnak teremtettek volna.
A pinch of punk, spirit of rebellion, thrust of trance, drama of rock, sonic experimentation and some urban folk! ARGO has recently formed in Bu-
dapest. Their rebetiko-influenced repertoire is permeated with strong free improvised sections. Among rebetiko and Asia Minor classics from
the first decades of the 20th century, there are a few traditional Serbian, Croatian and Bosnian tunes corresponding to the style of the ensemble's
performance: microtonality, oriental ornaments and adequate rhythmic systems. Together they have created an original expression with rebetiko
and contemporary improvised music, complemented in a way that it seems to have been made for each other.

24:00 JAM SESSION & TÁNCHÁZ
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CSUPOR ÜVEGFESTÉSZET – CSUPOR ÁGNES
Ági az árusításon túl, műhellyel is készül, melynek részleteit meg-
találhatjátok a … oldalon Üveg-Mandala-Festő Workshop néven 

25 éves Jubileumunk alkalmából, pályázat keretében kerestük, azokat a kézműveseket, képző-, ipar- és hobbi művészeket, akik ajándék tár-
gyakat készítenek nekünk. A fesztivál alatt élőben megtekinthetitek és meg is vehetitek az általunk kiválasztott alkotók MEDIAWAVE Szu-

venírjeit és egyéb kézműves-, használati tárgyaikat, kiegészítőiket. A vásárláson túl, lesz ahol játszhattok vagy épp alkothattok ti magatok is,
de egy jó beszélgetésnek is mindenki örül.

MEDIAWAVE SZUVENÍR ALKOTÓI VÁSÁR

DIÓFA ÉKSZEREK 
PAPP LÓRÁNT és MITTERPACH EMESE

KISVIRÁG KERÁMIA – KISS VIRÁG
Virág többek között házi készítésű társasaival várja a gyerekeket

KÉZZEL HÍMZETT BŐR ÉKSZEREK 
KOVÁCS ILDIKÓ

MEDIAWAVE PÁRNA – FINTA ALEXANDRA 

MADE OF LOVA – HANGA – HANGA ÁGNES



10-16:00 KÁRPÁT-MEDENCEI TÁRSADALOMFEJLESZTÉS MŰHELYMUNKA 
2. szakasz – A KULTÚRÁRA ALAPOZOTT GAZDASÁG-ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS TÉMAKÖR
(csatlakozó program a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány és a Mediawave Alapítvány, valamint a HROD szervezésében, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával)

30 APRIL, (Thursday) 2015. ÁPRILIS 30. (csütörtök)

M O N O S T O R I  E R Ő D  &  D U N A - P A R T I  M A J Á L I S
FORT MONOSTOR & MAY DAY PROGRAMS ON THE DANUBE RIVERSIDE

Révkomárom, Rév Klub / Club 

Komárom, Monostori erőd – Fort Monostor

A Dunai bástya egész területén / Everywhere in the fortress
KIÁLLÍTÁSOK / EXHIBITIONS Részletesen lásd a 38. oldalakon / See 38 pages.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ ERŐDBEN

A Dunai bástya egész területén / Everywhere in the fortress
MEDIAWAVE MŰVÉSZETI MŰHELYEK / ART WORKSHOPS Film – fotó – zene – színház - irodalom – slam poetry – néptánc - építész / Film – photo – music –
theatre – literature – slam poetry – folk dance – architect. A műhelyeket lásd a 4. oldalon! / See 4 page.

Erőd udvar / Fort yard
MEDIAWAVE SZUVENÍR ALKOTÓI VÁSÁR
Pályázat keretében kerestük azokat, akik ajándéktárgyakat készítenek 25 éves jubileumunkra. Őket választottuk ki:
Csupor Ágnes üvegfestő, Papp Lóránt és Mitterpach Emese: diófa ékszerek, Kovács Ildikó: kézzel hímzett bőr ékszerek, Finta Alexandra: párna, Hanga Ágnes
egyedi ékszerei, Kiss Virág keramikus társasjátékai, gyertyái. Többen műhelyükben is várják az alkotni vágyókat. 
Részletesen lásd a 11. oldalon!

BÁSTYAUDVAR – NYUGATI SZEKTOR, A SPANYOLFAL MÖGÖTT Ételek, italok, zenék és mozgóképek Andalúziából! Sokféle
fizikális és szellemi fal létezik! Tán valahol a kettő határán található a spanyolfal a magyar lelkekben! E mögé húzódik be időnként Durst Gyuri, aki gyakorló
Andalúzia bevándorlóként, magyar emigránsként a két kultúra határvidékén mozogva ad kóstolót, nyújt alkalmat a bekukucskálásra. Tán az az izgalmas a helyben,
hogy jórészt nem tudni mi történik benne. Akit izgat, annak időnként leselkednie kell, hogy elkapjon valami izgalmasat. De lesznek itt időzített, a programban
szereplő zenei próbák, beszélgetések, kamara koncertek és színházak is. Barátaink, partnereink által hozott „asztal”-ok. Étellel, itallal, művészeti csemegékkel.
Eső esetén a szabadtérre tervezettek egy része is ide fog szorulni. Gyuri pedig „lyukkitöltőként” teszi a dolgát, várja a kíváncsiskodókat. A spanyolfal mögötti titkos
szeparéban lesz elhelyezve a MEDIAWAVE gyóntatófülkéje, ahol az elmúlt 25 évben, a MEDIAWAVE-n elkövetett bűnöket, rossz emlékeket lehet meggyónni
Gyuri atya kamerájának, aki a végén bizton feloldozást nyújt, tán még egy pálinkával vagy andalúz borral is  megpróbálja oldani a feszültséget. 

MEDIAWAVE „FALAK” KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK
A pályázat nyerteseinek bemutatói, akciói, műhelyei, installációi.részleteket lás a 20-21. oldalon
AHÁNY FAL ANNYI BORSÓ – interaktív dráma workshop (15-17:00) ● ARC A VÖDÖRBEN - Harmatpont Egyesület  közösségi felderítő játéka  ● GYŐRI VER-
SKLUB – spontán falas verselések a bástya különböző pontjain ● ÖLELŐFÜLKE – Dombi Krisztián terapikus textil installációja (bármikor kipróbálható) ● KI SZ-
ERETNE FALBA ÁLLNI? – Baricz Xénia (Kolozsvár) bodyart műhelye (akciószerűen) ● LÉGVÁRAK – ’Polgárpukkasztás’ lufik segítségével (akciószerűen) ● FAL
– harmadikszint csoport (BKF Környezetkultúra) interaktív fal installációja (egész nap) ● A NÉGYSZEMÉLYES AKCIÓ – Eszterházy Károly Főiskola (Eger)
Természetművészet szak művészeti akciója (4-6 óra) ● JÁTSZÓHÁZ PROJEKT – speciális játékok felnőtteknek (egész nap) ● EGYÉL EGY SZELETET A FALBÓL!
– Haraszti Zsolt falak akciója (19:30) ● KÍSÉRLET – 21-es triszóma csoport zenés pantomím előadása ● DO-MI-NOW MŰHELY – egy nem mindennapi FAL nem
rendhagyó közös megépítése ● FALAKANG – Thiesz Angéla homokzsák medencéje (jó idő esetén a gyermekek örömére) ● BARLANGRAJZ – Molnár Isti (Ho-
moródabásfalva) interaktív installációja az ártéri erdőben ● HÁLÓ – a MÉHKASAULA landart akciója az ártéri erdőben (délelőtt-kora délután)
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10-14:00 MEDIAWAVE FILM FORUM  6.0  - “Így jöttek- így jönnek”
A magyar film formanyelvi és tartalmi megújulását – szoros összefüggésben a
hazai és társadalmi-kulturális mozgásokkal – az újabb-és újabb generációk színre
lépése hozta. Manapság a mozikban sikerrel mutatkozott be Zomborácz Virág
“Utóélet”, Reisz Gábor “Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan” című munkája
és nagy a várakozás Ujj Mészáros Károly “Liza, a rókatündér” című filmjével kap-
csolatban. Az első nagyjátékfilm elkészítése az alkotók és a mindenkori támogatók
(stúdiók, producerek) számára izgalmas új kihívást jelent. 

Klapka-Tiszti moziterem / Cinema Hall 

10:30 KÖZÖSSÉGI ZENÉS REGGELI 
COMMUNITY MUSIC BREAKFAST
Wahorn András ötlete alapján közös napkezdő zenélés, improvizálás a közös reg-
geli elfogyasztása közben. A közösbe ki hangszert és játékot, ki kenyeret és vajat
hoz(hat)…/ Suggested by András Wahorn, breakfast will have a musical backgro-
und starting the day with jamming and improvisation. One can bring instruments
or bread and butter to the shared time...

Erőd udvar / Fort yard 

12-16:00 SONG-ÓRA CSOPORT MŰHELYE / WORKSHOP
Vezető / leader: Fatime Songoro

Bástya fogadótér / Festival aula 

12-15:00 CIGÁNY & MAGYAR

PROGRESSZÍV ZENEI MŰHELY

GIPSY & HUNGARIAN PROGRESSIVE MUSIC WORKSHOP
Vezető / leader: Both Miklós

Ékes terem / Concert hall 

12-15:00 GRENCSÓ IFJÚSÁGI SZABADCSAPATA 
OPEN YOUTH ENSEMBLE Vezető / leader: Grencsó István

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

16-20:00 NONSTOP SZÍNHÁZI SZOLGÁLTATÁS
KÉTSZEMÉLYES SZÍNHÁZ - EGY SZÍNÉSZ ÉS TE! 
Sőt, az étlapról Hőst is választhatsz! Hamlet, Csongor
,vagy valamelyik Moliere hősnő és még számos figura játszik Neked! 
Vagy Veled??? Pár perc interaktív színház csak Veled! és tényleg csak Neked! 
A SHAKESPEARE SZINIAKADÉMIA volt és jelenlegi növendékeinek
színházi szolgáltatása.

Erőd udvar (egy rejtett zuga) / Fort yard (mysterous place) 
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Délután KISCSŐSZI JÓSZÁGKARÁM
Egy rendes vidéki háznál vannak állatok. Kovács Norbert Cimbi ba-
rátunk baráti gesztusként elhozza állatait (racka, bárány, szamár,
kecske). Köszönjétek meg Ti is neki! A cserebere szellemében, míg
az állatok a füvet, Cimbi a finom bort és pálinkát szereti! Az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület támogatásával! 

Fasor sétány / Walkway Alley 

DÉLUTÁNI PROGRAMOK A DUNA-PARTON

Az erődön kívül zajló programok ingyenesek, az erődön belüliek napijeggyel vagy bérlettel látogathatók / Ticket free!

Délután LACZKÓ PÉTER VÁNDORFÉNYKÉPÉSZ
A fényképészet virág- és hőskorát felidézve próbálom bevonni az érdeklődőket szakmám szépségeibe. Az általam készített kamera… elég nagy
ahhoz, hogy belsejében több ember is elférjen kényelmesen. A kamera tehát egyben egy jól felszerelt fotólabor is.

Fasor sétány / Walkway Alley 

12-19:00 TAPPANCS GYEREKMEGŐRZŐ
Vigyázunk-játszunk gyermekeddel, hogy nyugodtan tudj moziba menni, programozni vagy egy nagyot beszélgetni. 
(esőhelyszín: Dunai bástya fogadótér)

Fasor sétány – modern jurta / Walkway Alley 

12-18:00 "MÜSZI KÖZÉRT" CSEREBERE SHOP
(esőhelyszín: Dunai bástya fogadótér) Ha már annyira túlcivilizált vagy, hogy nem tudod el-
képzelni a csereberét közvetítő nélkül, akkor az együttlét kalmárszekciója - a MŰSZI közért
-  szabadtéri csereberedéjében segít megoldani ezt. Ők közvetítőként segítenek a cserében.
Alapkészlettel érkeznek, de szívesen vesznek bármit, ami jó állapotban van, valakinél fe-
lesleges, és más valakinek hasznos, ékes lehet. A leadott dolgokért cserébe bonokat kapnak
a hozók, amelyet egészen szombatig vissza-visszatérve felhasználhatnak, azaz mást vihet-
nek el helyette. De nem egyszerű kalmárok lányaink, mert közben átalakító-újrahasznosító
műhelyt is vezetnek. A műhely tevékenysége a különböző, cserére leadott tárgyak kombi-
nációján, újragondolásán alapulna, vagyis az alkotó tárgytársításból új használati vagy de-
korációs darabok születhetnek. Az elkészülő új műveket archiváljuk és kiállítást szervezünk
belőlük. A résztvevők haza is vihetik az elkészült, lefotózott re-tárgyaikat.

Majális Tér / Maytime Square

12-15:00 MONTANARO AKUSZTIKUS ETHNO
ZENEI MŰHELYE / ACOUSTIC ETHNO MUSIC WORKSHOP (esőhelyszín: Dunai bástya fogadótér) próba / rehearsal

Duna-parti színpad / Danube Riverside Stage

14-16:30 CSÁNGÁLLÓ SPONTÁN KÖZÖSSÉGI
ZENEI MŰHELYE / SPONTANIOUS MUSIC WORKSHOP (esőhelyszín: bástya valahol) próba / rehearsal

Erődárok színpad / Moat Fortress Stage

19:00 KÖNYVBEMUTATÓ
Jávorszky Béla Szilárd – A MAGYAR JAZZ TÖRTÉNETE
A magyar jazz történetét átfogóan feldolgozó első olyan könyv, amely nem feltétlen a szűk
szakmának, hanem a szélesebb nagyközönségnek szól, szakszerű, de közérthető, olvas-
mányos stílusban. A magyar jazz története egyszerre kultúrtörténeti munka, szakkönyv és
olvasmányos sztori… A MEDIAWAVE-vel és előzményeivel, a nyolcvanas évek eleji legendás
győri nemzetközi jazzkoncertekkel (Anthony Braxton, Roscoe Mitchell, Rova Saxophone
Quartet, Szabados György, stb.) és a győri eredetű Jazz Studium kiadvánnyal külön fejezetek
foglalkoznak.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

15:30-17:30 A CHERRY ÉS A FILM
THE SHERRY  FILM
- José Luis Jiménez García mozgóképes előadása
Garzía - kutató és bor- és filmtörténész - a Jerezi Városi Levéltár mun-
katársa 
Luis Jiménez Degustación de Jerez / Tasting sherry wine / Borkóstoló
Por cortesía de las bodegas Williams&Humbert / Courtesy by Willi-
ams&Humbert ́s cellar / A Williams&Humbert ́s pincészet jóvoltából!

15:00 AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL
Varga-Sipos Andrea tájékoztatója
A NMI Országos Önkéntességi Szakmai Központ vezetőjének (interaktív) előadása az önkéntes rendszer civil szervezetek, fesztivál és falunap
szervezők számára jelentkező munkajogi és költségtérítési előnyeiről. Hasznos és gyakorlatias tanácsok!

Konferencia terem / Conference Hall
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MÁJUSFAÁLLÍTÁS AZ EGYÜTTLÉT LÁNYAINAK TISZTELETÉRE
- ÚJJÁSZÜLETÉS ÉS TERMÉKENYSÉGÜNNEP -

(ingyenes szabadtéri majálisprogramok)

Közel húsz éve állítunk minden évben – a hagyományokhoz igazodva – májusfát együttlétünk keretében. Állítottunk sokszor Győr város főterén, Ravazdon és itt

a Duna-parton is. Eddig pusztán a hagyománytisztelet vezérelte gondolatainkat. 25. évünkhöz érve azonban úgy érezzük, hogy ma már nemcsak őrizni, hanem

alakítani és új tartalommal megtölteni is kell eme kultikus hatásukat nagyrészt levetkezett hagyománytöredékeket. Az egykori, a virágzáshoz, a zöldeléshez,

egyszóval a természet megújulásához, a termékenység periodikus beindulásához kapcsolódó hagyománysort erősen urbanizálódott. Már nem igazán értjük, lé-

nyegi elemeit ellepte a feledés homálya.  Ideje hát, hogy hangsúlyosan felhívjuk a figyelmet eme - ezen az éghajlati övön - rendkívüli fontossággal bíró ünnepi

időszakra. Ünnepeljünk tudatosan, csináljunk belőle közösen egy mai ünnepet. Ehhez próbál fogódzkodókat nyújtani a következő három nap Duna-parti ese-

ménysora, természetközeli művészeti és kultikus eseményeivel, hangulataival, melyek élvezése, befogadása közben nyissuk ki mélyen lelkünket és szippant-

suk magunkba a látottakon és hallottakon túl a dunai szellőt, az ártéri erdő susogását, a víz csobogását, a remélt verőfényt. Azokat a természet adta elemeket,

hangulatokat, amelyek remélhetőleg segítenek leradírozni az agyunkra rárakódott városi szennyet, digitális környezetszennyezést. Figyeljük környezetünket,

annak hangjait, impulzusait! Fogadjuk be a természet és a természet embere által adott, azt megzavarni nem szándékozó, azzal harmóniába kerülni szándé-

kozó produktumait és raktározzuk el az ínséges időkre!

15:30 SZINGULARITÁS ÉS A MŰVÉSZET,
avagy az ember a XXI. Században

Weiner Sennyey Tibor költő, író a 2000-es évek elején, a Rómer Házban indította

a DRÓT fanzint, amely mostanra összművészeti és társadalomkritikai portállá lett

(www.drot.eu). Tibor, akkor még ifjú költőként a MEDIAWAVE nyári táboraiban ké-

szítette el első filmjeit és fotóit. Most a XXV. fesztivál alkalmából meghívtuk, hogy

olvasson fel legújabb, 2015-ben megjelent PIHIK kötetéből, és beszéljen arról,

hogy mi történt az elmúlt 15 évben és mi fog a következő 15-ben.

Duna-parti színpad / Danube Riverside Stage

16-21:00 A NÉGY SZEMÉLYES AKCIÓ
MŰVÉSZETI AKCIÓ az Eszterházy Károly Főiskola, Bölcsészettudományi karának, Képi ábrázolás szakán, Természetművészet szakirányon
tanulók előadásában. A FAL mint emberi szereposztás, ez a megközelítésünk. „Belső” falak bemutatása és ezek reprezentációja. Szerepeltetni
a félelmeket, nehézségeket, prűdséget és az önmegismerést. A saját magunkban felállított gátak új kontextusba helyezése a nézőre való kü-
lönböző (ki) hatások elérése a fő cél. 

Majális Tér / Maytime Square

16:00 ÉLETFA ÖLTÖZTETŐ
Kapcsolódj be a Reflex Környezetvédő Egyesület és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség kreatív műhelyébe és segíts felöltöztetni élet-
fánkat! Hozz magaddal egy zöld gondolatot és alkoss velünk! Mozgó műhelyfoglalkozás!

Majális Tér / Maytime Square

Duna-part / Danube Riverside

16:30 batarita / ÁRAMLÁS
A yokohamai munkabemutató után premier a Mediawaven, a Duna partján!
Az ember nem tud elengedni semmit.  
…közben testrészeit (haját, körmét) vágja le.
Koreográfia, tánc: Batarita, Jelmez: Hornyák Isty, Fotó: Pintér Gábor
A  darab ötletét, Batarita egy thaiföldi, buddhista kolostorban való, rövid tartózko-
dásának élménye szülte. 2014-ben, Düsszeldorfban, „Hair Off” címmel már készí-
tett egy térspecifikus szóló előadást erre az ötletre, majd 2015. februárjában
Yokohamában. Most tovább gondolva, átértelmezve, elmélyítve, analizálva láthatja
az „Áramlás”-t a Mediawave közönsége. 
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17:30 MÁJUSFA ÖLTÖZTETÉS / MAYPOLE DRESS UP
Tóth Tamás barátunk, kollégánk erdejéből érkezik a fa, amit illik színes szalagokkal és egy palack borral feldíszíteni…  Az öltöztetéshez és ál-
lításhoz Horsa Pityu és zenekara muzsikál a szomszédból és meghallgathatjuk új énekesnőjüket, Havay Viktóriát is, akit sokan láthattak a
Fölszállott a pávában is.

Majális Tér / Maytime Square

18:00 MÁJUSFA ÁLLÍTÁS  / MAYPOLE PERFORMANCES (HUN/SLK) 
A májusfa állítással tisztelgünk az együttlét lányai előtt. / The women of the Festival will be celebrated on the opening day of the gathering.

18:15 TISZTELGÉS A MÁJUSFA KÖRÜL
40 éve hunyt el Albert Ayler az amerikai free jazz egyik legjelentősebb, stílusalkotó muzsikusa. 50 éve szerezte egyik klasszikus darabja a
Ghosts / Szellemeket. Arra kértük az együttlétünkön jelenlévő hazai és külföldi szabad muzsikusokat, hogy a májusfa körül adják elő e himnikus
darabot Grencsó István irányításával.

19:00 NYITOTT REZERVÁTUM-WORKSHOP
(az Új Forrás Nyitott Szerkesztőségi ülése) 
Behozhatod a verseidet, írásaidat, foglalkozunk veled, és mi is elmondjuk, mit csinálunk, tervezünk a következő Új Forrás-számokban.

19:00 AURÓRA (HUN)
Víg László (Vigi) – gitár, ének / guitar, vocal, 
Goreczky Szabolcs (Kisbé, Békis, Qka) – trombita, basszusgitár,
vokál / trumpet, e.bass, vocal, 
Víg Norbert (Kis Róra) – dobok / drums

A győrszentiváni Auróra punk zenekar akusztikus koncertje tavaly is
nagy hangulatban zajlott a folyóparton. 

Duna-parti színpad / Danube Riverside Stage

MONOSTORI ERŐD – FORT MONOSTOR
A belső programok, csak a helyszínen vásárolható napijeggyel és bérlettel látogathatóak. Napijegy: 3.500.-Ft Diákjegy: 2.000.-Ft;
Bérlet: 10.000.- Diákbérlet: 5.000.-; 14 éves korig, mozgáskorlátozottaknak és nyugdíjasoknak ingyenes.

20:00 RENDHAGYÓ FILMVETÍTÉS – A FILM ELŐTT SZÍNHÁZI AKCIÓ!
VIDNYÁNSZKY Attila: A szarvassá változott fiú 97 min.

Három Kossuth-díjas művész: egy költő, egy színész és egy ren-

dező, valamint a beregszászi színház művészei és társulata fogott

össze, hogy filmre vigye a kortárs magyar költészet egyik legzse-

niálisabb alkotását. A film zavarba hozta a rendező személye iránt

negatív irányba elfogult kritikusokat is, mert nem illeszkedik a fil-

mektől „elvárható” klisérendszerekbe, egyedi formanyelvvel, vi-

zualitással rendelkezik. A film előtt jelen lesz a rendező, Trill Zsolt

főszereplő és a beregszászi színház több színésze. Nem annyira

alkotó és közönség találkozója akar ez lenne, hanem sokkal in-

kább a film élő elkezdése… A jelen ukrajnai helyzete tükrében ez

mindenképpen plusz töltésekkel bíró eseményként prognosztizál-

ható…

Tiszti moziterem / OfficeR Hall 
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20:00 WOODEN AMBULANCE (SRB)
Goran Grubišić – ének /vocal, Takács Tibor „Faki” – klarinét, szaxofon / clarinet, saxophone, bell, Boris Čegar – zongora / piano, Davor

Bašić Palković – basszusgitár / e.guitar, Srđan Terzin – gitár, harmonika
/ guitar, accordion, Kovács Rudol – dob / drums, Brestyánszki Berna-
dett – csello, fuvola / chello, flute, Brestyánszki Dina – hegedű / violin
Az együttest pár éve Goran Grubišićty karakteres hangú szabadkai éne-
kes alapította, aki mint alternatív fesztiválszervező is jól ismert a régióban.
Az együttesben szaxofonozik és klarinétozik a MEDIAWAVE alapfigurá-
jának számító Takács Tibor „Faki”, akit Lajkó Félix korai csapatából, ké-
sőbb pedig Paniks együttesből ismerhetnek sokan. / Wooden Ambulance is
a singer-songwriter alter ego of a Goran Grubišić, who is a drummer in a post rock
band Ana Never (Subotica, RS). For his musical expression colloquially you could
say that this is sphere of alternative folk-rock of Subotica's Sands. That is the kind
of epigonic and dilettantish Americana, music of acoustic guitar and ineffectual voice.

Udvari színpad / Yard Stage

21:00 PAAL NILSSEN-LOVE  LARGE UNIT (NOR)
Jon Rune Strøm – bőgő / bass, Andreas Wildhagen – dob / drums, Paal Nilssen-Love – dob / drums, Mats Äleklint – pozan / trombone,
Christian Meaas Svendsen – bőgő / bass, Klaus Holm – szaxofon, klarinét / saxophone, clarinet, Kasper Værnes – szaxofon, saxophone,
Thomas Johansson – trombita / trumpet, Børre Mølstad – tuba, Ketil Gutvik – gitár / guitar, Lasse Marhaug – elektronika / electronics
Paal Nilssen-Love ma az egyik legjeletősebb európai dobos. Már több mint 10 éve „kaptuk el” először az azóta legendává vált The Thing zene-
karral, akik tavaly másodjára is játszottak nálunk, közben másokkal is járt itt, pl. Ken Vandermarkkal. Emiatt már ő is nevezhető a MEDIAWAVE
zenei alapfigurájának, olyannak, aki meghatározza improvizatív zenei
karakterünket. Most egy fiatalabb norvég nagyzenekarral érkezik.
Paal Nilssen-Love Large Unit was established summer of 2013 and consists
of Norway´s younger generation of improvising musicians. First release is “First
Blow”, a live recording from Molde Jazzfestival 2013; both on vinyl 12” EP and
CD that are both sold out (!). Second out is a 4-LP box set and 3-CD box with
material recorded during a tour of Norway in January/February 2014 which will
be released in October 2014. Summer of 2014 saw the band busy at Moers
Festival, Kongsberg Jazzfestival and the Blow Out festival in Oslo. Reviews
from Moers claimed PNL Large Unit as one of the highlights of the festival. The
band will also be touring Europa and North America in 2015. The music is com-
posed by Nilssen-Love but is open enough for the players to focus on interac-
tion, free improvisation, sound, dynamics and energy. The band is stripped
down to single players, duoes etc and at times split into several groups. The
power of the whole groups is of course a treat in itself when in full blast. Traces
of Nilssen-Love´s experience from groups like Peter Brötzmann Chicago tentet,
Ken Vandermark´s Territory band and Frode Gjerstad´s Circulasione Totale Or-
chestra are of course evident. There is no doubt that Nilssen-Love has taken
inspiration from his years in these bands but still with the aim to create a new
group with a sound of it´s own.

Ékes  színpad / Concert Hall

21:30 SLAM POETRY (HUN) Slammerek, falból, falon, falról Erőd udvar / Fort yard 

22:00 ÜZENET HAZA (HUN) Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület előadása (Kiscsősz) / Folk dance theatre 
„A tánc nemcsak az értelemmel való gondolkodás művészete, hanem
egész létünkkel való légzés és az élet művészete. Az erőszakmen-
tesség rendkívüli iskolája. Megtanít minket tudatalatti hatalmaink és
erőink ellenőrzésére és vezetésére.”
Szereplők / casts::
Kubinyi Júlia – ének / vocal, Kovács Norbert – vers / poet, Boda
Gellért – hegedű / violin, Dulai Zoltán - hegedű / violin, Szabó And-
rás – brácsa / viola, Mucsinyi Dániel - furulya, klarinét / flute, clarinet,
Tóth Sebestyén – cimbalom / dulcimer, Boda Márton – bőgő / bass,
Gaschler Beáta – tánc / dance, Nagypál Anett – tánc / dance,
Kádár Ignác – tánc / dance, Kovács Norbert – tánc / dance,
műsor összeállítás / directed by Kovács Norbert "Cimbi",
táncok szerkesztése / choreographers - Kádár Ignác "Náci" és 

Kovács Norbert "Cimbi", zene / music by Zagyva Banda 

Udvari színpad / Yard Stage
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23:00 GRENCSÓ KOLLEKTÍVA (HUN)
Grencsó István – szaxofon, fuvola / szaxophone, flute, Pozsár Máté – zongora / piano, Benkő Róbert – bőgő / bass, Miklós Szilveszter –
dob / drums
Grencsó és csapatai rendszeres fellépői, alapemberei a MEDIAWAVE-nek. Grencsó István a magyar improvizatív zene nagy kísérletezője,
zenei felfedezője és újabb és újabb fiatal muzsikustehetségek sínretevője, motivátora, aki állandó meglepetéseket tartogat közönsége számára.
Azt is érdemes elmondani, hogy Grencsó Pistinek van saját MEDIAWAVEs történelme is, hiszen csaknem minden évben játszott az egykori
fesztiválon, majd az együttléteken is. Nemcsak játszott, hanem többségében speciális feladatokat oldott meg, amilyeneket csak fesztiválok fel-
kérésére vagy anyagi hátterével lehetett megvalósítani. Több MEDIAWAVE-n indult „projektnek” lett lemez, majd CD a vége. „A Villa Negra nem
apáca zárdá”-tól az előző évi Szabados György emléke előtti tisztelgésig. / István Grencsó is a constant character of the Hungarian improvisational
music who is brave to experiment and has been an active and basic member of the MEDIAWAVE Festival and its predecessors. He has given
numerous memorable concerts with smaller and bigger national and international set-ups. He could try out few of his records only at the festival
and the recorded material and CD-s became the starting point of Villa Negra, In ragtime, etc. Now we recollect the 30 year old International
Jazz concert series Győr, predecessor of MEDIAWAVE
Festival. Isvtán Grencsó was already there as a young
musician at the beginning of his career as the leader of
the Masina Jazz Group from Szombathely/Kőszeg on
the first concert day in March 1982. Then, the american
saxophone player, Anthony Braxton who was at the
peak of his career came to Hungary which was quite
huge for the jazz lover audience in Hungary and other
neighbouring socialist countries. Until this event only
the state could have organized something like this, or
more specifically in state organization it would have
never happened for sure.

Ékes  színpad / Concert Hall

23:00 BODRISZATVA (HUN)
„ALTERnatív és RElatív Balladák és Táncdalok"
Gerencsér Károly – ének, gitár / vocal, guitar
A saját szerzemények, alternatív ritkaságok és slágerek, pszichedelikus klasszikusok,
megzenésített versek és régi magyar slágerek átdolgozásai is békében megférnek
egymás mellett a repertoárban, különös hangulatú egységet alkotva. Elhangzik néhány
régi (Westminster Apu és InterPál) dal akusztikusan újragondolt új változata is.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

23:00 VIRTUÁLIS ÉPÜLETFESTÉS
A székesfehérvári Méhkasaula csoport sok éve állandó

partnere a MEDIAWAVE különböző eseményeinek, és

nemcsak partnere, hanem vizuális hangulatának alakí-

tója.

Erőd udvar / Fort yard 

23:30 FELVIDÉKI ÉS ERDÉLYI TÁNCHÁZ - Zagyva banda és Horsa Pityu és zenekara muzsikál.
Horsa Pityu és zenekara
„30 éve már annak, hogy minden nap újra és újra átélhetem a csodát, amit számomra az erdélyi népzene, különösen Mezőség és Kalotaszeg

muzsikája jelent. A világon páratlan díszítések és
vonózás a hegedülésben, a háromhúros kontra
egyedülálló, tömör hangzása és a bélhúros gor-
don szívmelengető, tüdőt megrezgető dübörgése
testemnek, lelkemnek gyógyír. A ritmus és energia
olyan magas szintjeit képviselik, legyen szó akár
széki, magyarpalatkai vagy ördöngösfüzesi zené-
ről, amelyek minden egyéb útkeresést értelmet-
lenné tesznek számomra. Minél több idő telik el,
annál jobban úgy érzem, csak arra van szüksé-
gem, hogy ezt a zenei csodát megértsem. Ezt az
utat kivételes zenészekből álló bandával járjuk:
Hanusz Zoltán - hegedű, kontra, brácsa, Vörös
Máté - kontra és Joó Bence - bőgő, ütőgardon. A
zenekar énekese Havay Viktória."
Horsa Pityu prímás

Bástya fogadótér / Festival aula 



1924:00 LA TROBA KUNG-FÚ (ESP)
Joan Garriga – tangóharmonika, ének / accordion, vocal, Muchanco – gitár / guitar, Maria Roch – basszusgitár / e.bass, Pepe Terricabras –
dob / drums, Florencia Inza – ütőhangszerek / percussion, Toti Arimany tangóharmonika / accordion
A katalán rumba egyik legjelesebb képviselőjeként számon tartott barcelonai
zenekarról van szó, akiket Pusker Péter egykori kollégánk jó öt éve már be-
cserkészett. De akkor valamiért mégsem jött össze a koncert. Azt gondoljuk,
hogy jól fog nekünk jönni május elseje előestéjén e táncra ingerlő latin csa-
pat. / La Troba Kung-Fú carries on the tradition of mixing, revamping, and
experimenting with Catalan rumba. The group brings together elements of
dub, cumbia, blues, boogie-woogie, and more. Their name pays homage to
traveling minstrels of a bygone era and the kung fu-like mastery of their inst-
ruments. Joan Garriga leads this group that arose from three essential cla-
ims: he finds it as an a attitude to make songs in the style of the old
troubadours, “finding” inspiration in every-day life; Kung-fu as a discipline to
reach perfection; and Catalan rumba, a style created by the Catalan gypsies
in the middle of the decade of rock & roll. With these premises, La Troba
has created a very personal stylistic compendium called “rúmbia vallesana”. 

Udvari színpad / Yard Stage

01:00 CACTUS TRUCK (USA/HOL) Nemzetköz i  Jazz  Nap -  Free Concer t
John Dikeman – szaxofon / saxophone, Jasper Stadhouders – gitár és basszusgitár / guitar, e.bass, Onno Govaert – dob / drums
Tavaly már kishíján lebontották az erődöt, a 25. Együttléten is itt a helyük… A Cactus Truck megdöbbentően intenzív zenét játszik. Teljes
fizikai és lelki odaadással tiszta és nyers érzelmeket varázsolnak elő hangszereikből. Minden egyes fellépésükön átlépik saját határaikat, improvi-
zációjuk igen hamar gyors tempójú, elsöprő energiájú és gyakorta stílusmeghatározó zenéléssé alakul át. Az együttes 2010-ben jött létre Amszter-
damban és azóta több mint száz koncertet adtak Európában és az Egyesült Államokban. Gyakran lépnek fel hasonló zenei világgal rendelkező
művészekkel együtt, mint amilyen Terrie Ex, Jeb Bishop, Nicolas Field, Peter Jacquemyn, Ab Baars, Kevin Shea, Roy Campbell vagy Wally Shoup.
Első lemezük 2012-ben jelent meg Brand New For China! Címmel. / Cactus Truck creates startlingly intense music. Through complete physical and
psychological surrender, they pull raw and pure emotions out of their instruments. In each performance, they push themselves beyond their limits
through improvisation, resulting in a quick-paced music of very high energy, often genre defying. The band formed in Amsterdam in April 2010 and
has since played over a 100 concerts all over Europe and the USA. Cactus Truck frequently collaborates with a wide variety of like-minded artists,
including Terrie Ex, Jeb Bishop, Nicolas Field, Peter Jacquemyn, Ab Baars, Kevin Shea, Roy Campbell and Wally Shoup).

Ékes  színpad / Concert Hall

01:30 PAMACH LÁBRÁZÁS (HUN) 
Fazekas Sándor „Pamach” a kilencvenes és kétezres évek nagy MEDIAWAVE „gladiátora” volt. Operatőrként,
dj-ként, pálinkászként is helyt állt már. Kísérleti táncmulatságaival, amit nemes egyszerűséggel lábrázásnak
hívott, sokakat döntött le a lábáról. Mindig nálunk próbálta ki legújabb szettjeit, ismerve a Wave „elvetemült”
és kényes ízlésű közönségét. Most ismét köztünk és ismét kell rázni a lábunkat. Reméljük az előzenekar (La
Troba Kung-Fú) rendesen felhangolja erre a közösséget.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

Zagyva banda
2002-ben alakult Turán. Tagjai huszonéves fiatalok, akik elkötelezett mű-
velői a magyar népzenének. Nevüket a Karancs hegységben eredő
Zagyva folyóról kapták. Hisznek a népi kultúra közösségformáló és kö-
zösségmegtartó erejében. Számos itthoni és külföldi néptánccsoporttal
dolgoznak együtt, részt vesznek utánpótlás csoportjaik nevelésében,
hangszerbemutatókat tartanak, rendszeres kísérői gyermek és ifjúsági
táncversenyeknek. Számos zenei nívódíj tulajdonosai, prímásuk Boda
Gellért Kecskemèten a II. Prímásversenyen harmadik helyezést ért el.
A zenekar tagjai: Boda Gellért,  Boda Márton,  Király Miklós, Mucsinyi
Dániel,  Szabó András,  Tóth Sebestyén

02:00 JAM SESSION A fesztiválon  tartózkodó muzsikusok részvételével!
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„FALAK” KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK
a „FALAK” pályázat nyerteseinek bemutatói, akciói, műhelyei, installációi

Rá kellett jönnünk, hogy nehéz lenne eme meglehetősen sikeres pályázat nyerteseit, legalábbis többségüket merev és időzített fesztiválkategóriákba kényszeríteni.
Szerencsére mi már évek óta határozottan próbálkozunk a szokásos és megkövült fesztiválformák fellazításával. Ezért is próbáljuk sulykolni közösségünkbe (nem
a közönségünkbe), hogy mi már nem „fesztivál”, hanem „együttlét” vagyunk. És íme, itt van az új digitális és digitalizációval szennyezett idősebb generáció, akik lát-
hatóan képesek analóg módon (is) működni, gondolkodni, a reális térben mozogni, társaiknak élményt (szándékozni) adni. Legalábbis a kiválasztott ötletek ezt mu-
tatják. Ez örömmel tölt el bennünket és szorgalmazzuk, hogy barátaink, látogatóink (azaz közösségünk tagjai) is használják ki eme közösségi jótétemények adóinak
felajánlásait. Mert ők nem javadalmazás ellenében, hanem kedvtelésből teszik azt, amit tesznek, a saját és a többiek jókedvéért, okulásáért. Hogy bővüljön élményeink
köre, táguljon az agyunk, szellemiségünk. EGYÜTTLÉTünk cserebere központú szellemisége okán megkockáztatom, hogy adásukért szívesen látnának cserébe
valamit. Egy jó szót, érdeklődést, netán eszmecserét. És továbblépve tán egy pálinkát sem utasítanának vissza. És mi más ez, mint egy bimbódzó kapcsolat, a kö-
zösségi lét alapja.
Visszatérve a gondolatsor elejéhez, érdemes keresni őket, mert nem biztos, hogy könnyen fellelhetők, bátortalanok, bizonytalanok elgondolásuk sikerében, vagy
épp provokatívak, erőlködőek. Mindkét viszonyulás normál mederbe terelését segítsük a magunk tehetsége szerint. Mert együtt lenni jó, de együtt tenni még jobb…

BÁSTYA, április 28 - május 2. (akciószerűen)
Záró bemutató: május 2. 23:00

KI SZERETNE FALBA ÁLLNI? 
Baricz Xénia bodyart műhelye Egy élő,
szuszogó, mozgó, emberi testekből összeálló
falat építünk. Ez egy folyamatos mozgásban
levő “test-installáció”, bárki bármikor becsat-
lakozhat, vagy kiszállhat, függetlenül a
mozgáskultúrájának a szintjétől. Aki úgy gon-
dolja, hogy szívesen vesz részt az utolsó este
történő vetítéses “falazásban”, az hozzon
magával egy világos színű, minta mentes
ruházatot.      

DUNA-PART, április 29 - május 2. 
(bármikor kipróbálható)

FALAKANG – Thiesz Angéla installációja 
„Grzegorz Łoznikow Flut című műve nyomán”.
Az eredeti művet a wroclavi művész 2013-ban állította fel a lübbeni Aquamedi-
alén. A címe talán árvizet, áradást, dagályt jelent. 

BÁSTYA, április 28 - május 2.

FAL – Harmadikszint csoport interaktív fal installációja. A BKF,
Környezetkultúra szakon tanuló hallgatókból alakult csapat installációja. A berlini
falat ugyan lebontották 25 évvel ezelőtt, jelképe és szimbolikája megmaradt az em-
berekben, ám ez a fal már koránt  sem egy erős, masszív képzeletbeli építmény…

BÁSTYA, április 28 - május 2. (bármikor kipróbálható)

ÖLELŐFÜLKE – Dombi Krisztián terapikus textil installációja , terapikus
textil installáció. Régi Csókák Új Csajok Csoportja - Józsival régi médiavéves csókák
vagyunk, csak a csajok újak: Dóri először tavaly volt, Zonga már többször, pedig
csak 3 éves. Bármit mondhatunk, minket a médiavéd. A falakat kijelöljük, hogy
lássátok, kerüljétek, átjárhassátok: ahol az ölelőfülke világít, ott nincs fal. Pedig még

BÁSTYA, április 29 - május 2. 18:00

ARC A VÖDÖRBEN – Harmatpont Egyesület  közösségi felderítő
játéka alkalmanként 4-24 fő részvételével. A résztvevők a programban egy ko-
rábban végbement, rejtélyes „Esemény” felderítőivé válnak, amelyet csak a tőlük
telhető legnagyobb kreativitással tudják elvégezni. Megkapják a szükséges kel-
lékeiket is: egy-egy fehér köpenyt, fejlámpát és tabletet.

BÁSTYA, április 30 - május 2. 15:00
AHÁNY FAL ANNYI BORSÓ – 120 perces interaktív dráma work-
shop felnőtteknek. Fedezzük fel a bennünk és körülöttünk lévő falakat! Gondolkoz-
zunk és játsszunk együtt arról, hogy mihez kezdhetünk velük. Az alkalom során a
résztvevőknek lehetősége nyílik a közös játéktól eljutni színházi jelenetek alkotásáig,
illetve megtapasztalhatják, hogy egy adott kérdéshez, dilemmához hogyan lehet a
színház és a dráma eszközein keresztül közelebb kerülni. Játékvezetők: Kocsis
Anna Dorka és Szári Laura (21. Színház a Nevelésért Egyesület) 

a poharadba száradt dugódarabkákba ragadt leszakadt muslicalábban is van. Pó-
tolhatatlan segítőink: Egri József: nyers anyag genezis, borpénz kezelés = megújuló
energiák Jakab. Aponyi Zonga: eredeti gyermekrajz, a művészi meghamisíttatódás.
Kidolgozók: Dombi Krisztián: fantazmatár, egészkezelés, szerszámhasználat, gy-
ermekrajzhamisitás, folyamatos fesztiváljelenlét, felejthetetlen fesztiválmúlt, Csűrös
Dóri: pszihHho kezelés-karolgatás , szürrealizálás, öltögetés, inspiritualizmus, gy-
ermekpszichiáter és mámorvadász, a cirkusz jegyese.

BÁSTYA, április 30 - május 2. 18-23:00

GYŐRI VERSKLUB – spontán falas
verselések a bástya különböző pontjain. A
CSODART Kulturális és Szabadidő Egyesület,
győri fiatalokból álló versklubjának tagjai arra vál-
lalkoztak, hogy a fesztivál ideje alatt váratlan
helyeken és időben saját írásaikkal szólalnak fel
falak témában. 
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ÁRTÉRI ERDŐ, április 30 - május 2.
Záró akció: május 2. 19.00

LÉGVÁRAK – ’POLGÁRPUKKASZTÁS’ – GraFFo 
Alkotóműhely installációja . Az emberek között nem csak materiálisan létező
falak húzódnak, hanem jelentős a mentális elkülönülés jelensége is a társadalom-
ban. Ezeket a magunk körül felhúzott választóvonalakat próbálja szimbolizálni
az installáció, melyet az alkotók a fesztivál ideje alatt építenek fel a Duna
árterében, s amely a szombati akciójuk helyszínéül szolgál majd.

ÁRTÉRI ERDŐ, április 30. 16-21:00

A NÉGYSZEMÉLYES AKCIÓ – művészeti akció az Eszterházy
Károly Főiskola, Természetművészet szakirányon tanulók előadásában
A FAL mint emberi szereposztás, ez a megközelítésünk. „Belső” falak bemutatása
és ezek reprezentációja. Szerepeltetni a félelmeket, nehézségeket, prűdséget
és az önmegismerést. A saját magunkban felállított gátak új kontextusba
helyezése a nézőre való különböző (ki) hatások elérése a fő cél. 

DUNA-PART, május 1. 17-20:00

JÁTSZÓHÁZ PROJEKT - speciális társasjátékok felnőtteknek 
Te mikor játszottál utoljára?  A közös játék kikapcsol, megnevettet, elgondolkodtat
és közelebb hoz minket egymáshoz. Itt hiába keresed a Ki nevet a végén?-t vagy
a Monopolyt. Mi jobban preferáljuk az újhullámos, kreatív, izgalmas játékokat, amiket
egyelőre még kevesen ismernek, bár úgy tűnik, ez nem sokáig marad így: a Ját-
szóház egészen biztos, hogy megszámlálhatatlan Dixit-, Lego Activity-, Ticket to
Ride-, Panic Lab-, és Dobble-függőt termelt ki az utóbbi időkben. Nem hallottál még
egyikről sem? Semmi pánik, először mind így voltunk ezzel. Játékmestereink öröm-
mel segítenek majd. És hogy miért jó a társasozás, és miért nem iszunk inkább?
Mert tuti, hogy azt már te is unod. A társas alternatív szórakozási lehetőség, ahol
könnyen lehet új barátokat szerezni, régiekkel találkozni, nagyokat kacarászva
világuralmat megkaparintani. Sör persze azért lesz.

ÁRTÉRI ERDŐ, május 1. 19:30
FALAKT akció – harasztiz50olt projektje. ’Napjaink társadalmában is
számos fal létezik, ezek leomlásával élhetőbbé válhatnának kis és nagy
közösségeink, településeink, az egész ország. Az ajtónyílást 2015. május 1-én
zsíroskenyerekkel befalazom. Ha szerinted is meg kell szüntetni e falakat, gyere
el, és segíts lebontani: egyél egy szeletet a falból!’ harasztiz50lt.

DUNA-PART, május 1. 14:00, 20:00
DO-MI-NOW MŰHELY – alkotó műhelyek a FestiveARTe
vezényletével. Fesztiválozunk, érzünk, gondolkodunk, alkotunk együtt. A hely,
a zene, a közösség EGY, amit viszont annyiféle módon élünk meg, ahányan

DUNA-PART – FOGADÓTÉR, május 2. 16:00
KÍSÉRLET – 21-es triszómia csoport zenés pantomim előadása 
Samu 19 éves és Down-szindrómás. A társadalom által felállított diagnózis szerint
a plusz kromoszóma nagy-nagy mínuszt feltételez. 3 évvel ezelőtt kiléptünk a
többségi társadalom által kínált szegregált oktatási rendszerből és életformából,
azóta kísérletezünk. A fogyatékkal élő emberek köré épített falak – melyeket
részben a társadalom, részben a fogyatékkal élők családtagjai, részben maguk
a fogyatékkal élők építenek – elválasztanak, kirekesztenek, de sok esetben biz-
tonságot és menedéket is adnak. Miközben arra törekszünk, hogy lebontsuk a
falakat - amikor kell mégis - elbújunk, menekülünk. Ledöntjük a falakat és építjük
a falakat. Humorral és öniróniával mutatjuk meg milyen az élet Samuként. A
művészet határtalan szabadsága lehetővé teszi, hogy a tehetség morzsákat
Samu alkotásként mutassa meg. Ebben segít neki ...anya (az elvághatatlan
köldökzsinór felelősségével) és a zenészek (empátiával és rajongással).

április 28 - május 2.
BARLANGRAJZ – Molnár Isti (Homoródabásfalva) és barátai interaktív
installációja az ártéri erdőben. Isti régi MEDIAWAVE „motoros”. A kilencvenes
évek közepétől a kétezres évek elejéig designolt, installációkat és performanceket
hozott létre társaival nálunk. Közben Erdélyben, a Kárpátok egy eldugott sze-
gletében, Kászonban, ott is az utolsó falun túl, ahol már csak a medvék járnak,
elindították a Minimum Party Tábort, amely leginkább természetközeli művészeti
akciók sorozataként írható körül. E tábor most lesz 20 éves és már egy rangos
és egyedi nemzetközi kezdeményezés. Közben Isti családjával a nagyvárosból
(Kolozsvár) visszavonult egy nem kevésbé eldugott faluba, Homoródabásfalvára.
E rejtekéből próbáljuk kimozdítani ismét hozzánk, hogy mutassa meg, miként
űzik a „természetművészetet” ők arrafelé a kászoni erdőben és tisztásokon. Lehet
segíteni nekik a készítésben. Azaz várjuk a lelkes segítőket.

április 30 - május 2.
HÁLÓ – a MÉHKASAULA landart akciója az ártéri erdőben (délelőtt-kora dé-
lután) Ők már tavaly is birtokba vették az ártéri erdőt és uszadékfákból és fonalakból
pókhálókat és tutajokat készítettek, csak az utolsó napi ítéletidő akadályozta meg
őket a kiteljesedésben. Pár bevihető objektum, azért dísze lett a romkocsmának,
majd nyáron az Ördögkatlan Fesztivál kisharsány Kovács Udvarházának.

május 1-2.
PART-FAL PROJEKT – a győri Kovács Margit Iparművészeti Sza-
kközépiskola diákjainak természetművészet műhelye a Duna-parton.SS

vagyunk. E sokféleség megmutatására és megörökítésére azt találtuk ki, min-
denkit meginvitálunk egy kötetlen, közös alkotómunkára. Emellett kifejezetten a
Mediawave ez évi Falak témájához illeszkedően, egy nem mindennapi FAL nem
rendhagyó módon történő KÖZÖS megépítése is cél.



01 MAY, (Friday) 2015. MÁJUS 01. (péntek)

M O N O S T O R I  E R Ő D  &  D U N A - P A R T I  M A J Á L I S
FORT MONOSTOR & MAY DAY PROGRAMS ON THE DANUBE RIVERSIDE

Komárom, Monostori erőd – Fort Monostor

A Dunai bástya egész területén / Everywhere in the fortress
KIÁLLÍTÁSOK / EXHIBITIONS Részletesen lásd a 38. oldalakon / See 38 pages.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ ERŐDBEN

A Dunai bástya egész területén / Everywhere in the fortress
MEDIAWAVE MŰVÉSZETI MŰHELYEK / ART WORKSHOPS Film – fotó – zene – színház - irodalom – slam poetry – néptánc - építész / Film – photo – music –
theatre – literature – slam poetry – folk dance – architect. A műhelyeket lásd a 4. oldalon! / See 4 page.

Erőd udvar / Fort yard
MEDIAWAVE SZUVENÍR ALKOTÓI VÁSÁR
Pályázat keretében kerestük azokat, akik ajándéktárgyakat készítenek 25 éves jubileumunkra. Őket választottuk ki:
Csupor Ágnes üvegfestő, Papp Lóránt és Mitterpach Emese: diófa ékszerek, Kovács Ildikó: kézzel hímzett bőr ékszerek, Finta Alexandra: párna, Hanga Ágnes
egyedi ékszerei, Kiss Virág keramikus társasjátékai, gyertyái. Többen műhelyükben is várják az alkotni vágyókat. 
Részletesen lásd a 11. oldalon!

BÁSTYAUDVAR – NYUGATI SZEKTOR, A SPANYOLFAL MÖGÖTT Ételek, italok, zenék és mozgóképek Andalúziából! Sokféle
fizikális és szellemi fal létezik! Tán valahol a kettő határán található a spanyolfal a magyar lelkekben! E mögé húzódik be időnként Durst Gyuri, aki gyakorló
Andalúzia bevándorlóként, magyar emigránsként a két kultúra határvidékén mozogva ad kóstolót, nyújt alkalmat a bekukucskálásra. Tán az az izgalmas a helyben,
hogy jórészt nem tudni mi történik benne. Akit izgat, annak időnként leselkednie kell, hogy elkapjon valami izgalmasat. De lesznek itt időzített, a programban
szereplő zenei próbák, beszélgetések, kamara koncertek és színházak is. Barátaink, partnereink által hozott „asztal”-ok. Étellel, itallal, művészeti csemegékkel.
Eső esetén a szabadtérre tervezettek egy része is ide fog szorulni. Gyuri pedig „lyukkitöltőként” teszi a dolgát, várja a kíváncsiskodókat. A spanyolfal mögötti titkos
szeparéban lesz elhelyezve a MEDIAWAVE gyóntatófülkéje, ahol az elmúlt 25 évben, a MEDIAWAVE-n elkövetett bűnöket, rossz emlékeket lehet meggyónni
Gyuri atya kamerájának, aki a végén bizton feloldozást nyújt, tán még egy pálinkával vagy andalúz borral is  megpróbálja oldani a feszültséget. 

MEDIAWAVE „FALAK” KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK
A pályázat nyerteseinek bemutatói, akciói, műhelyei, installációi.részleteket lás a 20-21. oldalon
AHÁNY FAL ANNYI BORSÓ – interaktív dráma workshop (15-17:00) ● ARC A VÖDÖRBEN - Harmatpont Egyesület  közösségi felderítő játéka  ● GYŐRI VER-
SKLUB – spontán falas verselések a bástya különböző pontjain (18-23:00) ● ÖLELŐFÜLKE – Dombi Krisztián terapikus textil installációja (bármikor kipróbálható)
● KI SZERETNE FALBA ÁLLNI? – Baricz Xénia (Kolozsvár) bodyart műhelye (akciószerűen) ● LÉGVÁRAK – ’Polgárpukkasztás’ lufik segítségével (akciószerűen)
● FAL – harmadikszint csoport (BKF Környezetkultúra) interaktív fal installációja (egész nap) ● A NÉGYSZEMÉLYES AKCIÓ – Eszterházy Károly Főiskola (Eger)
Természetművészet szak művészeti akciója (4-6 óra) ● JÁTSZÓHÁZ PROJEKT – speciális játékok felnőtteknek (egész nap) ● EGYÉL EGY SZELETET A FALBÓL!
– Haraszti Zsolt falak akciója (19:30) ● KÍSÉRLET – 21-es triszómia csoport zenés pantomím előadása ● DO-MI-NOW MŰHELY – egy nem mindennapi FAL nem
rendhagyó közös megépítése ● FALAKANG – Thiesz Angéla homokzsák medencéje (jó idő esetén a gyermekek örömére) ● BARLANGRAJZ – Molnár Isti (Ho-
moródabásfalva) interaktív installációja az ártéri erdőben ● HÁLÓ – a MÉHKASAULA landart akciója az ártéri erdőben (délelőtt-kora délután)

Majális tér / Maytime Square
KÖLYÖK-WAVE Duna-parti mediawave majális GYEREKEKNEK, reggeltől késő délutánig.
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10-16:00 KÁRPÁT-MEDENCEI TÁRSADALOMFEJLESZTÉS MŰHELYMUNKA
2. szakasz – A KULTÚRÁRA ALAPOZOTT GAZDASÁG-ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS TÉMAKÖR
kultúránkra épített gazdaság- és vidékfejlesztés a Kárpát-medencében (csatlakozó program a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány és a Mediawave
Alapítvány, valamint a HROD szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával)

Konferenciaterem / Conference Hall 

11-13:00 GYIMESI CSÁNGÓ NÉPI MŰHELY / FOLK WORKSHOP
ETÍTETTKÉPES ELŐADÁS ÉS TÁNCTANÍTÁS / DANCE HOUSE
Előadó, oktató / Leader: Sára Ferenc, zene / Music: Zerkula zenekar

Spanyolfal mögött 
Behind the paravan 

12-16:00 SONG-ÓRA CSOPORT MŰHELYE / WORKSHOP Vezető / leader: Fatime Songoro

Bástya fogadótér / Festival aula 

12-15:00 CIGÁNY & MAGYAR PROGRESSZÍV ZENEI MŰHELY
GIPSY & HUNGARIAN PROGRESSIVE MUSIC WORKSHOP Vezető / leader: Both Miklós

Udvari színpad / Yard Stage

12-16:00 HANGjátszóTÉR ZENEI MŰHELY
COLLECTIVE SOUNDSPAVE PLAYGROUND WORKSHOP Vezető / leader: Hajnóczy Csaba

Valahol / Somewhere 

Délután KISCSŐSZI JÓSZÁGKARÁM
Egy rendes vidéki háznál vannak állatok. Kovács Norbert Cimbi barátunk baráti gesztusként elhozza állatait (racka, bárány, szamár, kecske). Köszönjétek meg Ti
is neki! A cserebere szellemében, míg az állatok a füvet, Cimbi a finom bort és pálinkát szereti! Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület támogatásával! 

Fasor sétány / Walkway Alley 

DÉLUTÁNI PROGRAMOK A DUNA-PARTON

Az erődön kívül zajló programok ingyenesek, az erődön belüliek napijeggyel vagy bérlettel látogathatók / Ticket free!

Délután LACZKÓ PÉTER VÁNDORFÉNYKÉPÉSZ
A fényképészet virág- és hőskorát felidézve próbálom bevonni az érdeklődőket szakmám szépségeibe. Az általam készített kamera… elég nagy ahhoz, hogy bel-
sejében több ember is elférjen kényelmesen. A kamera tehát egyben egy jól felszerelt fotólabor is.

Fasor sétány / Walkway Alley 

12-18:00 "MÜSZI KÖZÉRT" CSEREBERE SHOP
(esőhelyszín: Dunai bástya fogadótér) Ha már annyira túlcivilizált vagy, hogy nem tudod elképzelni a csereberét közvetítő nélkül, akkor az együttlét kalmárszekciója
- a MŰSZI közért -  szabadtéri csereberedéjében segít megoldani ezt. Ők közvetítőként segítenek a cserében. Alapkészlettel érkeznek, de szívesen vesznek bármit,
ami jó állapotban van, valakinél felesleges, és más valakinek hasznos, ékes lehet. A leadott dolgokért cserébe bonokat kapnak a hozók, amelyet egészen szombatig
vissza-visszatérve felhasználhatnak, azaz mást vihetnek el helyette. De nem egyszerű kalmárok lányaink, mert közben átalakító-újrahasznosító műhelyt is vezetnek.
A műhely tevékenysége a különböző, cserére leadott tárgyak kombinációján, újragondolásán alapulna, vagyis az alkotó tárgytársításból új használati vagy dekorációs
darabok születhetnek. Az elkészülő új műveket archiváljuk és kiállítást szervezünk belőlük. A résztvevők haza is vihetik az elkészült, lefotózott re-tárgyaikat.

Majális tér / Maytime Square

10:00 KÖZÖSSÉGI ZENÉS REGGELI / COMMUNITY MUSIC BREAKFAST
A fényképészet virág- és hőskorát felidézve próbálom bevonni az érdeklődőket szakmám szépségeibe. Az általam készített kamera… elég nagy ahhoz, hogy bel-
sejében több ember is elférjen kényelmesen. A kamera tehát egyben egy jól felszerelt fotólabor is.

Majális tér / Maytime Square

14-18:00 LILIOMKERT ESZENCIA
A híres káptalantóti termelői piac és Harmaty Ildikó ötletgazda, tulajdonos is tiszteletét teszi nálunk,
25 éves szülinapunkon,  gasztro, kézműves és tárgyalkotó mesterrel. Köztük többen is MEDIAWAVE-esek.

Majális tér / Maytime Square

11-13:00

MONTANARO AKUSZTIKUS ETHNO ZENEI MŰHELYE

ACOUSTIC ETHNO MUSIC WORKSHOP
(esőhelyszín: Dunai bástya fogadótér) próba / rehearsal

Duna-parti színpad / Danube Riverside Stage

11-13:00 GRENCSÓ IFJÚSÁGI SZABADCSAPATA 
OPEN YOUTH ENSEMBLE Vezető / leader: Grencsó István

Ékes  színpad / Concert Hall

11-13:00 CSÁNGÁLLÓ SPONTÁN KÖZÖSSÉGI ZENEI MŰHELYE
SPONTANIOUS MUSIC WORKSHOP (esőhelyszín: bástya valahol) próba / rehearsal

Valahol / Somewhere 

16:00 NIA MŰHELY KATÁVAL
A Nia egy holisztikus fitness tánc, amely felszabadít, örömmel tölt el, és gyógyít. Minden porcikádat átmozgatja és egészséges, szép testet eredményez. Jóga,
harcművészet, tánc, koreografált és szabad elemek tökéletes kombinációja. Kortól, nemtől és edzettségi szintől függetlenül végezhető, semmilyen előképzettségre,
és táncos múltra nincs szükség. Öröm a mozgásban, egészség testben és lélekben.
Az egyetlen ami szükséges egy kényelmes ruci. A Niát mezítláb táncoljuk, de persze aki szeretne húzhat zoknit.Előzetes jelentkezés nem szükséges, a helyszínen
bárki bekapcsolódhat. A műhely ingyenes, de adományokat elfogadunk kalapunkba.
műhelyvezető: Horváth Kata

Majális tér / Maytime Square
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16:30 KÖNYVBEMUTATÓ
Móra Ferenc Sándor: Miért olyan átkozottul vacak Magyarországon élni?
Ki és mi a felelős a magyar társadalom rossz állapotáért? Hogyan folynak köztünk
a magyar-emberi játszmák, miért károsak? Mit tehetünk azért, hogy sokkal többen
jobban érezhessük magunkat Magyarországon? Ezekre a kérdésekre keres választ
a könyv, érthetően feltárva megszokott viselkedésünk főbb társadalmi, kulturális, lé-
lektani és történelmi összefüggéseit. Az olvasót ismerősen bosszantó helyzetek
elemzése segíti a megértésben, és átkozottul nevetséges történetek mulattatják.

Duna-parti színpad mellett / Danube Riverside Stage 

17:00 CSALLÓKÖZI TÁNCEGYÜTTES &
NÁDSZEGI HAGYOMÁNYŐRZŐK (SLK) A CSALLÓKÖZI ASZTAL HAGYOMÁNYOS KRUMLIPAPRIKÁSSAL
A Csallóközi Táncegyüttest a kamaszkoron alig túllépett fiatalok és a középgeneráció megfelelő elegye teszi különösen vonzóvá. Műsoruk egy
tánctörténeti előadás, a tájainkon elterjedt tánctípusok fejlődését követhetjük nyomon a tánckarvezető, Oláh Attila közvetítésével. Kísér Horsa
Pityu és zenekara. A csallóközi asztal hagyományos dunaszerdahelyi és nádszegi krumplipaprikással, lepényekkel várja a vendégeit. Az asztalok
mellett szlovák és magyar változatban élő dalokat lehet tanulni a Felvidék vegyes lakosságú területeiről Kuklis Katalin vezetése alatt. A táncházat
Kovács Anita és Oláh Attila vezeti. 

Erődárok színpad / Moat Fortress Stage 

17:00 NYITOTT REZERVÁTUM-WORKSHOP
(az Új Forrás Nyitott Szerkesztőségi ülése) 
Behozhatod a verseidet, írásaidat, foglalkozunk veled, és mi is elmondjuk, mit csinálunk, tervezünk a következő Új Forrás-számokban.

Majális tér / Maytime Square

18:00 GERÖLY TRIÓ (HUN)
Kováts Gergő – szaxofon / saxophone, Ajtai Péter – bőgő / bass, Geröly Tamás – dob / drums
"...Az együttlét mottója tálcán kínálja: SZABADULJUNK FEL! ...Szeretem a drámát, a radikalizmust – nem a családban – a zenében. A fiatalokkal
való játék az igazi ajándék számomra! A 70-es évek végén induló Bin-
der Quartet /Dresch-Benkő-Baló/ óta most jelent meg először, ponto-
sabban másodszor nagyhatékonyságú, radikális gondolkodású fiatal
muzsikusok csoportja. 35 év… nem kis idő! Mégiscsak van jövő!" Ge-
röly Tamás / Recently I have realized that now his age (60) also contributes to
Tamás Geröly’s definition as the old man of Hungarian improvised jazz. During
at least 40 years of his life he has played in a number of music groups including
Masina (with István Grencsó), Dresch Quartet, György Szabados MAKUZ, Dél-
Alföld Saxophone Ensemble and Trio Contrast, always being the cornerstone of
such collaborations. Now he takes pride in playing with the young, wild, reckless,
and - most of all - talented musicians of the new Hungarian avantgarde jazz. Ge-
röly likes drama and radicalism – but only in music. Therefore, he’s keen to wel-
come the new generation of influential and radical musicians he’s been missing
for 35 years.

Duna-parti színpad / Danube Riverside Stage 

19:00 OX & AX (RUS) autentikus kozák női dalok
Oroszország déli része, a Don folyó környéke sajátos népi kultúrájáról ismert. Hagyományaik döntő hányada szorosan kapcsolódik a kozákok
kultúrájához, életstílusához. A Volnij Don nevű együttes egy olyan formáció, amely a hagyományokat autentikus formában is őrzi, de tovább is
fejleszti, adaptálja a mára azokat.  A csoportból a fesztiválra két énekesnő érkezik, Nadezhda Bulanova és Anastasija Krivoruchko - Autentikus
kozák női dalok. A csapat Lubos Puksa nyitrai szervezőbarátunk ajándéka a 25 éves évfordulónkra. Lubos több mint 10 éven keresztül szervezte
a lengyel, cseh és szlovák MEDIAWAVE helyszíneket.

Erődárok színpad / Moat Fortress Stage  

19:30 FALAKT akció (HUN) 
’Napjaink társadalmában is számos fal létezik, ezek leomlásával élhetőbbé válhatnának kis és nagy közösségeink, településeink, az egész
ország. Az ajtónyílást 2015. május 1-én zsíroskenyerekkel befalazom. Ha szerinted is meg kell szüntetni e falakat, gyere el, és segíts lebontani:
egyél egy szeletet a falból!’ harasztiz50lt

Duna-parti színpad előtt / Danube Riverside Stage 
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20:00 BUJDOSÓ JÁNOS TRIÓ (HUN) 
Bujdosó János – gitár, mandolin / guitar, Vajdovich Árpád – nagybőgő /
bass, Németh Csaba – dob, ütőhangszerek / drums, percussions
A trió már bő két éve a budapesti klubélet igen aktívan koncertező ban-
dája. A – már sok más zenekarban jól összeszokott, számos egyéb for-
mációban is játszó – trió (Kiss Erzsi, Pop Ivan, Kampec Dolores, Ági és
Fiúk, Kistehén, stb.), a gitáros-zeneszerző Bujdosó szerzeményeivel je-
lentette meg várva várt első korongját.

Duna-parti színpad / Danube Riverside Stage  

21:45 FALTÁNC – egy férfi és egy nő pillanatai (HUN) 
Egy röpke ismerkedés, mely egyre jobban elmélyül, mígnem repüléssé
válik. A kapcsolatok játékossága, humora, finomsága, a vonzások és a
kötések jelennek meg. A lépegetéstől a szaltókig, áramló játék a légben.
Fejjel lefelé, forogva, pörögve ötvözzük az akrobatika elemeit hagyo-
mányos tánclépésekkel.
Előadók, alkotók: Glass Ben, Simor Ágnes

Erődárok fala / Moat Fortress 

MONOSTORI ERŐD – FORT MONOSTOR A belső programok, csak a helyszínen vásárolható napijeggyel és bérlettel látogathatóak. Napi-

jegy: 3.500.-Ft Diákjegy: 2.000.-Ft; Bérlet: 10.000.- Diákbérlet: 5.000.-; 14 éves korig, mozgáskorlátozottaknak és nyugdíjasoknak ingyenes.

14-16:00 MEDIAWAVE NÉPI MŰHELY / FOLK WORKSHOP
LEÁNY ÉS LEGÉNYBÚCSÚ – PULISZKAKÉSZÍTÉS, ÉNEKTANÍTÁS
GYIMESI ASZTAL A történet része, hogy másnap, az együttlét zárónapján egybekel egy bolgár pár. A Szófia Filmfesztivál egyik szervezője és egy muzsikus. Két éve
jártak itt és látva a hangulatot minket választottak menyegzőjük színhelyéül. Népi műhelyünk gyimesi és csallóközi szokás szerint leány és legénybúcsút tart a házasu-
landóknak. Mesélő és segítő / Leader: Sára Ferenc, Tankó Dezső és Ilonka. Zene / Music: Zerkula zenekar. Vendégek a Csallóköz Táncegyüttes és zenekara és vezetője:
Oláh Attila „Nyuszi”, valamint a nádszegi hagyományőrzők. A MEDIAWAVE Népi Műhely a győri Köcsögök és Dudák Táncegyüttes segítségével működik.

Romkocsma / Ruin Pub 

17:30 ZENÉSZBESZÉLGETÉSEK – RÁDULY MIHÁLY
Ráduly Mihállyal - az esti Syrius Legacy koncertet megelőzően - Maloschik Róbert a Jazzma.hu jazzportál tu-
lajdonos-főszerkesztője beszélget. Ráduly Mihály a legjelentősebb magyar progresszív zenét játszó együttes,
a Syrius szaxofonosa és fuvolistája volt. Ráduly - a Pege Quartettből megválva (Szabados György zeneka-
rában is játszott) - 1970-ben csatlakozott az együtteshez, ezzel létrejött a Syrius legendás felállása. Stílusukra
innentől a progresszív dzsessz-rock irányzat volt jellemző. Még ez évben ausztrál koncertturnéra indultak,
ahol komoly sikereket értek el és lemezt is készítettek. A Syrius a hetvenes évek egyetlen nemzetközi szinten
is egyedi magyar progresszív zenekara volt.

Romkocsma / Ruin Pub 

14-16:00 “ZANBOMBA”
Mozgóképek Jerez de la Frontera városából (Andalucia)

Spanyolfal mögött / Behind the paravan 

16:00 RENDHAGYÓ FILMVETÍTÉS – FILM ÉLŐ NÉPZENÉVEL
SZOMJAS György: HB – Hosszú Búcsú – Halmos Bélától 76 min.

Halmos Béla (1946 – 2013) két éve még vendégünk volt, akkor a moldvai csángók lepték meg egy nem hiva-

talos programmal, most hogy már nem él, Szomjas Gyuri filmjével tisztelgünk előtte, és az együttlétünkön tar-

tózkodó népzenész barátaink élőben bele-bele fognak „kontárkodni” a filmbe, akik részben a film szereplői is

(gyimesiek, Fajkusz zenekar).

Baka moziterem / Private Hall  

május 1. koncertek:

●  Dudu & Montanaro (hu, fr)

●  Camp Koala (hu,sk)

●  Vadizm selecta (Nagy András - Dudás Marcell) (hu)

május 2. koncertek:

●  Zoo & Aquarium (sk)

●  Óperentzia (hu)

●  Tru5m3 feat. Tina Blonjazz (sk)

Dunaszerdahely - Dunajská Streda, Durvacrew art house

kiállítások:
●  Tóth Helen fába égetett grafikák

●  Koszanya rajzok

film:
●  Mediawave online filmfesztivál

kategória győzteseinek vetítése
●  Mediawave selection



16:00 FRIGID AIR (HUN)

A kilencvenes évek legendás győri underground csapata, akik oly sokszor lendí-

tették meg a korai fesztiválok hangulatát, a MEDIAWAVE 25. évére ismét összeáll.

Kíváncsiak vagyunk, mit villantanak a kicsit már őszülő hajú fiúk és festett hajú lá-

nyok.

Udvari színpad / Yard Stage 

26

MEDIAWAVE 25 szülinapi zsúr
Most kedvenc győri zenekarainké és művészeinké a főszerep, akik sok éve kitartanak mellettünk. 

17:00 COLOMBRE BAND (HUN)
"Ezek a dalok lesújtanak és megvigasztalnak. Helyes a hasonlat, egy Colombre
Band dalszöveg olyan, mint egy jól nevelt pitbull, kitépi a szívedet, de végül vissza-
hozza - ezt az ellentétességet pedig jól támogatja a műfajtalanság. A nyelvi lele-
mény és szellemesség, az egymás farkába harapó sorok az alternatív zenei világot
idézik annak gyakori sznobizmusa és blöffölő avantgardizmusa nélkül. Cinkos ösz-
szekacsintás, üzenet egy palackban: nem vagy egyedül."

Udvari színpad / Yard Stage 

18:00 JERIKÓ FALAI (HUN)

performansz egy képző- és egy táncművésztől - Lőrinc Kati, Tolnay Imre

"Falakat rakunk, mert szükségünk van rájuk. Aztán falakat rakunk akkor is, amikor

nincs rájuk szükségünk, sőt falakat rakunk, amikor már nem szabadna. Nem tudni,

melyik pillanatban omlik össze az építményünk, nem tudni, kit temet maga alá,

függetlenül attól, ki mit érdemelne szerintünk"

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

19:00 ROMUNGRO GIPSY BAND (HUN)
ÚJRAHANGOLVA LEMEZBEMUTATÓ KONCERT 
Zenekarunk 2007-ben alakult Csornán, főként lovári és beás cigány népzenét dolgozunk fel saját stílusunkban, de dalaink között megtalálhatóak
oláh cigány és magyar népdalok is. Hangzásvilágunk különlegesnek mondható, mely a hagyományos roma hangszerekre épül, mint például az
akusztikus gitár, a kanna, a kanál, viszont csapatunk kísérletező kedve határtalan,
így töri meg az autentikus vonalat a cajon, a cajonito, a darbuka, a szaxofon. A 2014-
es év végén, egy merész döntést hozott a csapat, és a hangszerek közé befogadtunk
egy Hammond orgonát, melynek hangján több generáció nőtt fel 1935-ös megjele-
nése óta. Félve attól, hogy a hangzás elkanyarodik egy tőlünk távol álló irányzat felé,
a döntést több próba előzte meg. Mára bebizonyosodott, hogy Laurens Hammond
találmánya, egy egyedi jazz-blues hangzást ad, mely a zenekar összes tagjának ked-
vence lett. A MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztiválnak köszönhetően a
zenekar immáron hat éve állandó résztvevője a Passport Control zenei workshop
sorozatnak. Az évek óta tartó roma tematikájú programon olyan művészekkel dol-
gozhatunk együtt, mint például Ferenczi György és Both Miklós.

Udvari színpad / Yard Stage

20:00 DRAPÁN’S BLUE DEVILS & RÉGI ZENÉSZTÁRSAK (HUN)
Drapán László – VB3 Hammond, szaxofon / saxophone, Csütörtöki Tamás – ének / vocal, Dr. Borsfai Balázs – gitár / guitar, Miskolczi Zsolt

– dob / drums
Kevesen tudják, hogy Laci bá’ a hatvanas évek elején beindult győri beat, majd rockzenei élet egyik alapfi-
gurája volt és a hetvenes években vagy tíz évet játszott Győr talán leghíresebb rockzenekarában a Mr. Wág-
nerben. Most a MEDIAWAVE-s emlékgyűjtés farvizén elindítottuk Győr város nem hivatalos közösségeinek
gyűjtését, mielőtt ezen fontos közösségi emlékek végleg elvesznek.  E gyűjtés folyamán már sikerült kap-
csolatba kerülni és filmfelvételeket készíteni a 60-as évek győri rockúttörőivel, akik többnyire középiskolások
voltak akkortájt. Cél, hogy kimozdítsuk a feledés homályából e fontos muzsikusszemélyiségeket, akik egy
korszak ifjúsági mozgásainak kulcsemberei voltak és ismét hangszer mellé szólítsuk őket. Ez a jövő év
zenéje, de azért megpróbáljuk Lacibával néhányukat erre a koncertre is elcsábítani, hacsak egy-egy szám
erejéig, de kóstolják meg a színpad örömét. Neveket azért nem írunk, mert még mindenki bizonytalankodik,
de reméljük nem száll mindenkinek inába a bátorsága.

Udvari színpad / Yard Stage
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19:00 GABRIEL FERRANDINI & PEDRO SOUZA (POR)
Gabriel Ferrandini – dob / drums, Pedro Souza – szaxofon /
saxophone
Két tetterős portugál fiatal a free rock és a free jazz határán,
egyforma otthonossággal mozogva mindkét szcénában és
nem tagadva, hogy erősen inspirálta őket a két előd a MEDIA-
WAVE-ekről jól ismert két nagyágyú, Mats Gustafsson szaxo-
fon, illetve Paal Nilssen-Love dobjátéka.
„…two youngsters known in Portugal (and already abroad) for
their “in-your-face” approach to both free rock and free jazz join
forces with an icon, and a pioneer, of freedom in music. Sa-
xophonist Pedro Sousa and drummer Gabriel Ferrandini, res-
pectively members of the projects Pão and Eitr, and of Red Trio
and Motion Trio…”
„Sousa goes through some really weird overblowing phrasings, like
Mats Gustafsson with a headache, Ferrandini seems to have four arms and four legs, seeming a Paal Nilssen-Love / Roger Turner percussive orgy…”

Ékes  színpad / Concert Hall

21:00 VIRTUÁLIS ÉPÜLETFESTÉS
A székesfehérvári Méhkasaula csoport sok éve állandó partnere a MEDIAWAVE különböző eseményeinek, és nemcsak partnere, hanem vizuális
hangulatának alakítója.

Erőd udvar / Fort yard 

21:00 IVA BITTOVÁ (CZE)
Iva Bittová – ének, hegedű / vocal, violin
A magyar cigány felmenőkkel is rendekező Bittová a kilencve-
nes években több alkalommal is játszott a MEDIAWAVEN. Duo
koncertjei Vladimír Vaclavekkel a győri zsinagógában sokunk-
ban meghatározó zenei élményként maradtak meg. Kétségkí-
vül a MEDIAWAVE egyik kulcsfontosságú, ikonikus előadója.
A huszadik - Győrből elköltözött - fesztiválunkat 2011-ben vele
zártuk Őriszentpéteren. Zseniális koncert volt. De 2013-ban,
itt az erődben szólóban és Hamid Drakkel duóban is felejthe-
tetlen volt. / Iva Bittová’s countryman Milan Kundera wrote how
Europe’s “small nations” form another Europe. The violinist-vo-
calist may be ‘small nation’ Czech but her musical worldview
and visionary creativity acknowledge no borders. Her powers
of spontaneous creativity are more bountiful than it is fair to
confer on one person. Witness and marvel. (by Ken Hunt) “For
many years, I have worked in a range of musical genres, inc-
luding jazz, rock, classical and opera. Deciding on a name for my style of music is far from over yet. Whatever it is, many of my listeners have
long considered it highly original. It has always been everyday life that inspired my music and interpretations. Its inspiration has been total
silence and an absolutely positive atmosphere. Those are the most important conditions and surroundings in which when my ideas spring into
life. I believe they have a significant impact on my music.”

Ékes  színpad / Concert Hall

21:00 UJJ ZSUZSI & DARVAS KRISTÓF (HUN)
Ujj Zsuzsi felejthetetlen dalai és egyéb megzenésített versek Darvas Kristóf zongora-, és tangóharmonika kíséretével. A Csókolom rokkendrollja
helyett a duó felállás sokkal puritánabb és intimebb, ahol a szövegek súlya még inkább szíven találja az embert… A Csókolomból is ismert
számok mellett itt előkerül még egy csomó minden más is. Keserédes fatál-sanzon a Spanyolfal mögött. De a koncert tekinthető Ujj Zsuzsi
kiállítás nyitójának is, amely szintén a Spanyolfal mögött kerül bemutatásra.
Ujj Zsuzsi 1985-től 1991-ig foglalkozott képzőművészettel. Munkái szinte kizárólag fekete-fehér, rendezett és beállított - általában nagyméretű
- fotókra, ill. mozgóképes művekre korlátozódnak. Valamennyi képe értelmezhető a minden esetben általa végrehajtott, de nem nyilvános per-
formanszok végsőkig redukált dokumentációjának. Miközben műveit a hazai művészeti élet kevésbé reprezentáns intézményei mutatták be, ő
az első magyar nőművész, akinek munkáival összefüggésben külföldi szakember (John P. Jacob, 1989) először használja a gender reprezentáció
fogalmát.1992-től mozgóképes munkák készítésével és zenével foglalkozik. A Csókolom együttes énekes-szerzőjeként 1994-ben, 1995-ben,
2000-ben, és 2006-ban publikálta zenei felvételeit.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan
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22:00 FOLLIA! (BEL/FIN/HUN)
Indra Boone – ének, gitár / vocals, guitar, Jonathan Callens – dob / drums, Jouni Isoherranen – bőgő / bass, Nicolaas Cottenie – hegedű
/ violin, Gabor Vörös – gitár, ének / guitar, vocals, Sammy Lee Daese – fuvola, ének zongora / flutes, vocals, piano, chanter, Johan F. Decancq
– szaxofon, harmonika, ének / saxophone, accordeon, bagpipes, chanter, flutes, vocals
A finn, magyar és flamand nemzetiségű zenészek rengeteg fesztivált megjártak Európa számos országában, így a MEDIAWAVE-en is voltak
már, három éve. Épp most látott napvilágot a harmadik Follia CD, mely a csapat költői hitvallását foglalja össze dalaiban, amellyel turnéra
indulnak. És az sem véletlen, hogy a Follia! Magyarországon kezdi el 2015-ös nemzetközi turnéját, amely a nemzetközi csapat magyar front-
emberének, Vörös Gábornak köszönhető. Az igen változatos zenei világot képviselő albumon nemcsak flamand és francia, hanem spanyol
nyelvű dalokat is hallhatunk.

Udvari színpad / Yard Stage

23:00 SYRIUS LEGACY (HUN)
Vidakovich Izsák - tenorszaxofon, fuvola / saxophone, flute, Ludányi Tamás - alt- és szopránszaxofon, klarinét, fuvola / saxophone, clarinet,
flute, Szebényi Dániel - billentyűs hangszerek, ének / keyboard, vocal, Fonay Tibor – basszusgitár / e.bass, Benkó Ákos - dob, ének / drums,
vocal
A magyar könnyűzene máig legproduktívabb együttese egyetlen lemezt jelentetett meg, Az ördög álarcosbálját: azóta nincs zene enélkül. A ze-
nészek pedig, már akikről pontosan tudni lehet valamit (és egyáltalán itthon maradtak), legendákká váltak (a háttérben). Most a Syrius legendás
szaxofonosa, Ráduly Mihály – aki személyesen is megjelenik a koncerten - a fiatal jazznemzedék általa kiválasztott legjobbjaival bi-
zonyítja, hogy a Syrius zenekar hatása a mai napig érezhető. 

Ékes  színpad / Concert Hall

23:00 KENDERESI & GRENCSÓ & HAJNÓCZY (HUN)
Kenderesi Gabi – ének / vocal, Grencsó István – szaxofon / saxophone, Hajnóczy Csaba – gitár / guitar
Az idei MEDIAWAVE-en Grencsó és Hajnóczy nem csak, mint műhelyvezető  vállaltak szerepet, hanem koncerteznek is Kenderesi Gabival, aki
ismert és ismeretlen nyelveken énekel, történeteket és egyebeket mesél, valamint ütőhangszereken játszik. 

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

22-23:00 ANDALÚZ ASZTAL – jerezei borokkal-ételekkel
Asztalgazda: Durst György és Alberto Jimenez Benitez – főszakács, Szabó Erzsi – szakácsnő, José Luis Jimenez Garcia - bor-és filmtörténész,
Kalocsai Zsuzsanna - kisegítő szakács, Pablo Gomez Herrero - építész, látványtervező, Újfalusi Anita – kukta, Durst Adél "Macsi" - kukta,
tolmács. Ezek közül mindenki Jerezben él, vagy élni szeretne.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

22:00 GYIMESI CSÁNGÓ TÁNCHÁZ / FOLK DANCE HOUSE
Muzsikál / Music by: Zerkula zenekar. Tanít / Dance teachers: Sára Ferenc, Tankó Dezső és Ilonka

Bástya fogadótér / Festival aula 
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00:30 GRENCSÓ IFJÚSÁGI SZABADCSAPATA OPEN YOUNG ENSEMLE (HUN)

Kisgyörgy Ilka – ének / vocal, Fazekas Ábel – klarinét, tenorszaszofon / clarinet, szaxofon, Garami Sámuel Miksa – trombita / trombita, Horváth Hanna
– ének / vocal, Katona Márton – gitár / guitar, Pálházy Henriett – ének / vocal, Kertész Endre – cselló / chello, Brassai Ábel – brácsa / viola, Cseke
Dániel – tenor szaxofon / sayophone, Németh Bendegúz – gitár / guitar, Csernovszky Márton – basszusgitár / e-bass, Kapusi Viktor – szaxofon / sa-
xophone

Tavaly még az AMP formációra mondták, hogy a magyar jazz avatgarde legfiatalabb generációja, és valószínű sokak számára meglepetés, de itt az
utánpótlás, legalábbis annak csirája. És számomra az is meglepetés, hogy Grencsó Pistit, együttlétünk avantgarde jazz oszlopát, meghívták a jazztanszakra
szabad zenei kurzust tartani!!! Nem értem! Hogy a ma embere is értse nemértésemet, kell némi zenetörténelmi visszatekintés. Amikor a nyolcvanas évek
elején elkezdtünk Pistivel együttműködni, majd barátok lettünk, meglehetősen egyértelmű tény volt, hogy Budapest, többségében amerikai mintákat
utánzó jazzistái nem hogy nem fogadták be a vidékről jövő új szelek hozóit (Grencsó Masina formációja Szombathely-Kőszeg illetőségű volt), hanem
köpködték és kiközösítették az egyre erősödő és Szabados György szárnyai alatt összefogó magyar improvizatív zenei tömörülést. (Hányszor hallottam
saját fülemmel a kor meghatározó, mára jórészt letűnt jazzereitől, hogy ezek semmit sem tudnak, össze-vissza zenélnek, ez nem is jazz, röpködtek a pe-
joratív jelzők. Azt meg már nem is szeretném kibontani /máshol össze van foglalva/, hogy a szocialista rendszerrel lepaktált hangadói, pártvonalon is
konkrét megszorító lépéseket foganatosítottak a közben népies szállal is bővülő avantgardisták ellen.) Emiatt a magyar jazz a nyolcvanas évek közepére
két egymással semmilyen szinten nem kommunikáló táborra bomlott. (Gondoljunk itt a magyar nóta, magyar népzene némileg sántító analógiára.) Az
avantgardisták szellemi ellenállásba vonultak, szamizdatok lettek, miközben közönségük egyre gyarapodott. És e helyzet kb. két évtizedig nem is nagyon
oldódott. Aztán a sokáig meglehetősen belterjes, a nemzetközi fejlődéstől erősen elmaradott magyar jazznek is fejlődtek progresszív vonalai, de a magyar
improvizatív zenei vonallal, amely paradox módon, külföldön a magyar jazz elnevezést képviseli (itthon ugye nem!), a mai napig is csak nagyon vékony
sávon volt/van érintkezése. Na, ezért meglepetés számomra Grencsó jazztanszakos oktatói felkérése, és még nagyobb meglepetés az, hogy meglehetősen
szép számmal jelentkeztek erre fiatal muzsikusok. Amikor Pisti elmesélte a jazztanszakos felkérést, rögvest bedobtam neki, hogy figyi, oly sok zenei
műhelyt csináltunk már együtt, nálunk, miért nem próbálkozunk meg eme új generációval. És az új meglepetés, hogy egy nap alatt 10 jelentkező lett rá,
majd két napon belül még kettő. Most a katalógus leadásakor ennyi a létszám, de még van egy hónap a rendezvényig…
A „bónusz” meglepetés, hogy 2014 év decemberében, a Gramofon kritikusok döntése értelmében, az év jazzlemeze a Grencsó Open Collective Síkvidék
című albuma lett. Bajban vagyok, azon gondolkozom, hogy vajon Grencsó Pisti elrontott valamit? Vagy talán a helyére kezd kerülni a magyar zenei
életben? Az utóbbiban bízom, na, de lássuk, mit kezd a fiatalokkal, két nap alatt!

Ékes  színpad / Concert Hall

01:00 AMP (HUN)
Pozsár Máté – zongora / piano, Ajtai Péter – bőgő / bass, Miklós Szilveszter – dob / drums

Az AMP Trió (azaz Ajtai-Miklós-Pozsár) tagjai a (leg)fiatalabb generáció harminc év alatti képviselői,
akik a szabad improvizációs zene legfrissebb irányait kutatják. Miklós és Pozsár Grencsó István
zenekaraiban működik állandó tagként, Ajtai pedig a Nigun és a Geröly formációk bőgőseként
szerzett hírnevet, illetve Dresch Mihály mellett dolgozott. A magyar jazz két nagy újítójának szel-
lemisége világosan érezhető a három fiatalember produkciójában, de éppígy a hatvanas évek
avantgárdjának kompromisszummentessége is. Az AMP a kortárs magyar színtér egyik leginkább
radikális formációja, három nagyszerű zenész különleges egymásra találása.

A brand new trio formed by three young musicians who play such great living legends as Mihály Dresch and István Grencsó.

02:00 JAM SESSION
a fesztiválon lévő muzsikusok részvételével

24:00 NAT OSBORN BAND (USA)
Nat Osborn – ének, billentyű / vocals, keyboard,
Damian Niewinski – dob / drums, Mike Parker - baszus-
gitár / e.bass, Dustin Carlson – gitár / guitar,Slawek
Pezda - szaxofon / tenor saxophone, Przemek Sokol -
trombita / trumpet
A Nat Osbor Band egy véres, magas energiaszintű bro-
oklyni (New York) csapat, akik keverik a rock, a funk, a
jazz és a soul műfajt a fronton a nagyon komoly hangi
tulajdonságokkal rendelkező énekessel, Nat Osbornnal.
Azt feltételezzük, hogy táncos buli keveredik ki belőle.
The Brooklyn, New York based Nat Osborn Band plays a
unique mix of Rock, Funk, Jazz, Dance, Soul, Indie, and
Pop to deliver high-energy performances that appeal to
audiences of all kinds. 

Udvari színpad / Yard Stage
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Duna-parti
mediawave majális

GYEREKEKNEK

KÖLYÖK-WAVE

Majális tér / Maytime Square

9-17:00 GYERMEKEK HÁZA PROGRAMJAI

9-13:00

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – leporelló vár készítése

LÁTVÁNYOS NAGY JÁTÉKALKOTÁS – rajzos várfalépítés

VÁLTOZÓ GOLYÓFAL – ügyességi játék

13-17:00

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – táncoló ujbáb figurák készítése

LÁTVÁNYOS NAGY JÁTÉKALKOTÁS – forgatható várbéli figurák

VÁLTOZÓ GOLYÓFAL – ügyességi játék

Majális tér / Maytime Square

10-13:00 és 14-16:00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
NAGY MARTINÁVAL és BERNÁTH JUDITTAL

Minden érdeklődőt invitálunk kézműves foglalkozásunkra, ahol nemezeléssel

készíthetnek kisebb, nagyobb kitartással valamivel nagyobb dolgokat és az un.

hamis kékfestés technikájával kék vászonkendőre, sablonok segítségével

mintákat pingálhatnak. 

Kikötői Információs Pult / Port 

MÁJUS 1.

Erődárok színpad / Moat Fortress Stage 

13:00 ÖRDÖNGŐS NÉPZENETANODA 
BEMUTATÓJA

Az Ördöngös Népzenetanoda 2010-ben alakult Komáromban, azzal a céllal,

hogy kortól és zenei előképzettségtől függetlenül ismertesse meg minél több

emberrel a zenekari muzsikálás és ösztönös népzenetanulás ősi varázsát. A

koncerten a tanoda diákjai muzsikálnak különleges népi hangszereken, mint

például hegedűn, kontrán, bőgőn, csellón, dudán, furulyán és ütőgardonon.

Már tavaly és tavalyelőtt is nagy sikerrel mutatták be a diákok tudásukat.

További információ a www.nepzenetanoda.hu oldalon található.

11:00 ÍJÁSZKODÁS GYEREKEKNEK

A Magyaróvári Íjász Sportegyesület tagjaival

„Nagy örömünkre egyre többen 

érdeklődnek a sportág iránt, 

egyre többen fedezik fel 

azt, amit a magyarság 

eredeténél fogva 

a génjeiben 

hordoz.”
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Erődárok színpad / Moat Fortress Stage 

15:00 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ: ILÓK ÉS MIHÓK

Elvenné, de nem adja. Adná, de nem kéri. Kérné, de nem hallgat rá. 

Hallgatna rá, de nem mond semmit. Mondaná, hogy elvenné, de nem adja. 

És így tovább. Amikor végleg úgy fest, hogy a szerelmes ifjak sosem lesznek

egymáséi, nem segíthet, csak az anyai furfang. Ilók és Mihók. 

Egy furcsa szerelem mulatságos beteljesülése. 

A darab a Vaskakas ajándéka 25 éves jubileumunkra!

Illyés Gyula nyomán írta: Kocsis Rozi Blattner Géza- díjas 

Tervező: Nagy-Kovács Géza

Játsszák: Rab Viki és Szúkenyik Tamás

www.vaskakas.hu

Duna-parti színpad / Danube Riverside Stage

16:00 RUTKAI BORI BANDA: SÁRKÁNYJÁRGÁNY

interaktív mesekoncert sok játékkal, tánccal

Nem kertelek: Rutkai Bori a gyerekzene és -grafika korszakos zsenije, a

Sárkányjárgány meg tényleg a legnagyobbakhoz mérhető remekmű…”

Vasák Benedek

Rutkai Bori Banda: Rutkai Bori – ének, 

Darvas Kristóf – 

zongora, 

Szerető Dániel –

basszusgitár, 

Dudás Zsombor – dob

www.rutkaiboribanda.hu

MÁJUS 1 és 2. NEM CSAK GYEREKEKNEK!

Majális tér / Maytime Square

10-18:00 GYŐR FORRÁS WALDORF ISKOLA 
PROGRAMJAI
Felnőtteknek és érdeklődőknek:

Ismerkedés a waldorf pedagógiával: kihelyezett Tanári Konferencia

Szabad beszélgetés és közös festés  tanárainkkal

Téma: Majális - Lila ruhás nő /szakmai vezető: Kurcsis László művésztanár/

Gyerekeknek:

Tánc kicsiknek és nagyoknak Kollár Annával

Mozgás gyakorlatok, egykerekű biciklizés gördeszkázás, parkour

a Tündér Ilona Baba Mama Csoport bemutatkozása: babapiknik

Kézműves foglalkozások:

10:00-13:00 táltos paripák, színpompás gyapjú madarak, 

csillogó gyöngyékszerek és mesebeli virágok készítése

13:00-18:00 Sándor József Péter Alkotász bemutatófestése: 

Cseh Tamás portré ehhez kapcsolódóan a gyerekekkel indián fejdíszek és

álomfogók készítése

Majális tér / Maytime Square  

16:00 MÉHKAS DIA WORKSHOP

A székesfehérvári Méhkasaula csapat fényfestéseivel sok éve erőteljesen 

hozzájárul a MEDIAWAVE vizuális hangulatához. Most nemcsak művészkedni

fognak, hanem diafestő műhelyükbe / workshopjukba várnak minden

érdeklődőt, gyermeket és fiatalt, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy kipróbálják

festőtudásukat, majd sötétedéskor kivetített alkotásukkal lefotóztassák le

magukat.

A DUNA-PARTI PROGRAM INGYENESEN LÁTOGATHATÓ!



02 MAY, (Saturday) 2015. MÁJUS 02. (szombat)

M O N O S T O R I  E R Ő D  &  D U N A - P A R T I  M A J Á L I S
FORT MONOSTOR & MAY DAY PROGRAMS ON THE DANUBE RIVERSIDE

ÁLLANDÓ PROGRAMOK, MŰHELYEK / WORKSHOPS Részletesen lásd a 20-21. oldalakon / See 20-21 pages.

10-16:00 KÁRPÁT-MEDENCEI TÁRSADALOMFEJLESZTÉS MŰHELYMUNKA
2. szakasz – A KULTÚRÁRA ALAPOZOTT GAZDASÁG-ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS TÉMAKÖR

Konferenciaterem / Conference Hall 

DÉLUTÁNI PROGRAMOK A DUNA-PARTON

Az erődön kívül zajló programok ingyenesek, az erődön belüliek napijeggyel vagy bérlettel látogathatók / Ticket free!

12-20:00 19 MEGYE ÉRTÉKMUSTRÁJA / VALUE MUSTER
Május 2-án – a tavaly hagyományteremtő módon megrendezett program folytatásaként – immár második alkalommal terítenek értékasztalokat a Mediawave fesz-
tiválon a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodái. A megyék egyedi kulturális-gasztronómiai kincseit, valamint a megyei értéktár bizottságok munkáját bemutató
értékasztalok mellett mesterségbemutatók, helyi portékák vására, illetve hagyományőrző produkciók is színesítik a Nemzeti Művelődési Intézet „értékőrei” kínálta
programpalettát. 
A fenntartható gazdálkodást folytató termelők számos kulináris gyöngyszemmel csábítják a nagyérdeműt: többek között őrségi olajat, hegyháti és kemenesaljai pá-
linkát, békési kolbászt, balatoni borokat, tihanyi levendulás ínyencfalatokat, tolnai sajtokat, lakodalmi kulcsos kalácsot, gyermelyi tésztát, zalai kecskesajtot is kós-
tolhatnak az érdeklődők. A bemutatkozó népi kézműves mesterek között éppúgy szerepel tojásfestő, csuhé- és szalmafonó, mint keramikus, fafaragó, vagy éppen
szőnyegszövő. Akik pedig igazán aktívan szeretnék megtapasztalni a megyék kultúráját, néptáncot és népdalokat tanulhatnak avatott muzsikusoktól. 

Majális tér / Maytime Square

17-19:00 ÉRTÉKMUSTRA ÉLŐ NÉPMŰVÉSZETI BEMUTATÓ
Szabad színpadot biztosítunk a megyék által hozott néptánc, népzenei, népdal és egyéb bemutatókra. 

Erődárok színpad / Moat Fortress Stage 

14-18:00 SZŐNYI KÉZMŰVES ASZTAL / HANGICRAFT TABLE
Nyikus Anna, népi iparművész, a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület elnöke összegyűjt egy csapatot, hogy sokrétűen megmutassák, többgene-
rációs műhelymunkájukat, és azok egyedi termékeit, alkotásait.  Nemcsak bemutató lesz ez, hanem alkalmat nyújtanak egyes mesterségek alapfogásainak elsajá-
títására. De megmutatják azt is, hogy tudnak a népi értékek díszítő funkciót találni a mai korban: pl. farmerre hímzett, "nyomtatott" virágokkal, amit a helyszínen el
is lehet készíteni. Az érdeklődők megtudhatják mi is a "májusi morzsolt" és csutkababát is készíthetnek az egyesület mestereivel.

Majális tér / Maytime Square

14-18:00 PALÁSTI ASZTAL / PALÁSTI TABLE
Helyi étel és ital specialitások egy 100 km-re lévő felvidéki faluból. A helyi néprajzi gyűjtemény kitelepítése, beszélgetés. Tavaly voltak először, jól érezték magukat,
ismét jönnek! 

Majális tér / Maytime Square

14-17:00 SZLOVÁK & KOZÁK ASZTAL / SLOVAKIAN & COSSAK TABLE
Szlovák partnerünk, a nyitrai Lubos Puksa kozák autentikus népzenei produkcióval járul hozzá a 25 éves ünnephez. De Lubos és barátja Dusan valamit bizton vil-

lantani fog a Nyitra-környéki vegyes szlovák-magyar vidék gasztronómiájából is.

Majális tér / Maytime Square

14-17:00 SZÉKELYGYÜMÖLCS ASZTAL / SZEKLER FRUIT TABLE
A Székelygyümölcs egy közösségalapú, gazdaságélénkítő, közösségmegtartó erejű koncepció, amelyet a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány dolgozott ki és

működik közel 10 éve. Nálunk most a híres székelyderzsi közösség fog kóstolót tartani termékeiből. Székelyderzs Unitárus vártemplomáról híres, amely az UNESCO

világörökség kincsének része.

Majális tér / Maytime Square
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14-17:00 BÁNYÁSZ ASZTAL-BÁNYÁSZ FALATOKKAL / MINER TABLE
Bányász Emerencia gyergyói fotográfus „asztala”, akinek tájviselt című kiállítása a bástya fogadótérben tekinthető meg. ’Az ízlelés, a különböző ízek érzése, a
túlélés, a jó és rossz táplálék megkülönböztetésén túl, tagadhatatlanul egyik örömforrásunk... S ha ízeinkhez netalántán társul egy emlék, hangulat, élmény, azt is
képes visszaidézni. Így önmaga "önzésén" kívül, képes más érzékszerveinket is maga mellé vonni segítségül, kiegészítésül. Fokoz, lázít, megnyugtat, hajszol, vá-
gyakat ébreszt... Azzal ha vendéget fogadunk asztalunknál, élményt kínálunk, vagy simán éhséget csillapítunk - mindkettő emberi, de ha valaha valaki felismerni
véli későbbiekben egy "asztal" ízeit, biztosan a "vendéglátója" jut eszébe.. szeretném, ha maradandó emlék lennék, egy-egy ízben. Kóstolgassanak!!!”

Majális tér / Maytime Square

14-24:00 SZAMOVÁR-AFGÁN TEAHÁZ / SAMOVAR AFGHAN TEAHOUSE
Dr. Pellek Sándor - Afganisztánt duplán megjárt mellkassebész - tavaly afganisztáni fotóiból állított ki nálunk. Mintegy mellékesen megteáztatta az érdeklődőket és
beszélgetett velük. Idei speciális témánk, a Fal is beindította. Készített pár installációt e témára és nagyon készül, hogy ismét teaházat üzemeltessen. Napközben
a Duna-parton, az estével a bástyaudvart kettéválasztó fal kapujánál, a "Checkpoint Charley"-nál lesz megtalálható. Természetesen térítés nélkül kínál, megértve
az együttlét csereberére épülő üzenetét, így pénz helyett szívesen elfogad egy jó szót, beszélgetést...

Majális tér / Maytime Square & Checkpoint Charley 

15:00 Vilniaus Bociai (LT) + LITVÁN NÉPI ASZTAL / LITHUANIAN FOLK TABLE
Tautiniu sokiu kolektyvas "AINIAI" és Kirtimu Kulturos centro Folkloro ansamblis "RASODA" a két együtt fellépő csoport neve, mindkettő a vilniusi "BOCIAI" Nyugdíjas
klub keretei között működik. A zenélő, éneklő és muzsikáló csoportokon vilniusi klubon kívül a Magyarországon élő litván közösség is segíteni fogja a litván népi és
étkezési kultúra bemutatását a LITVÁN NÉPI ASZTAL mellett. Kínálni fognak hagyományos litván sajtot, fekete kenyeret és más specialitásokat. De alkalom lesz
gyakorolni hajadon lányoknak a litván népi kendő felkötését. A vállalkozókról fotó készül, amit megkaphatnak emlékbe. Tangóharmonikásuk a zenei hangulat
fokozását fogja segíteni és nyitottak az együttműködésre más népek muzsikusaival.

Erődárok színpad / Moat Fortress Stage 

15:30 FAJKUSZ BANDA (HUN)
Fajkusz Attila – hegedű / violin, Szőke Gergely – brácsa / viola, Szőke Ernő – nagybőgő / bass, Erőss Sándor – tangóharmonika / accordeon
A Fajkusz Banda ezer szálon kapcsolódik a MEDIAWAVE-hez a kezdetektől. Minden jelentősebb népi megmozdulásunkban, amelyhez zeneileg illettek, főszerepet ját-
szottak. Pl. a 2012-es mérai lakodalmasban, vagy tavaly a szlovák Muzicka zenekarral való közös táncházban…

Duna-parti színpad mellett / Danube Riverside Stage

16:00 ÁBRAHÁM JUDIT ÉS
A MÁTKI TÁNCCSOPORT
"A szépség villámként ragyog fel..."- indiai néptánc motívumok Radzsasztánból.

Részben hagyományos, részben saját koreográfiák. 

Az előadás után tánctanítás!

Erődárok színpad / Moat Fortress Stage

16:30 BIVALYHAVAS ZENDÜLETEK MOLDVÁBÓL ÉS GYIMESBŐL
Kerényi Róbert – népi furulya / native flute, Bősze Tamás – nagydob, gardony / folk big drum. 

Erődárok színpad 
Moat Fortress Stage

17:00 NYITOTT REZERVÁTUM-WORKSHOP
(az Új Forrás Nyitott Szerkesztőségi ülése) Behozhatod a verseidet, írásaidat, foglalkozunk veled, és mi is elmondjuk, mit csinálunk, tervezünk a következő Új For-
rás-számokban.

Majális tér / Maytime Square

17:00 NIA MŰHELY KATÁVAL
Öröm a mozgásban, egészség testben és lélekben. Az egyetlen ami szükséges egy kényelmes ruci. 

Majális tér / Maytime Square

18:00 LEPASEREE (EST)
Meelika Hainsoo – vocals, talharpa / ének, talhárfa, Kulno Malva – accordion,
ocarina, sansula / harmonika, körtemuzsika, sansula, Paul Daniel – acoustic
guitar, electric guitar /akusztikus és elektonikus gitár
Az észt Lepaseree népzenei együttest 2014-ben alapították. Repertoárjuk fő-
ként tradicionális észt népdalokra épül. Minimalista stílusban előadott dalaikból
árad az ősiség ereje. A Lepaseree jelentése „simán megy” és ebben a könnyű
áramlásban a közönség úgy érzi, mintha a régi idők mesemondója egymás
után képeket festene elé. A történetek lehetnek ugyan régiek és távoliak, de a
dalok mindenkit elrepítenek ezekre az ősi tájakra. 

Duna-parti színpad / Danube Riverside Stage 

15-17:00 KATLANASZTAL FALUTURISTÁKKAL ÉS KAPÁVAL
„Dva Bratanki” – mondhatnánk kifacsarva a lengyel mondást, hiszen Wéjvesek és Katlanosok régi cimborák. Illik hát, hogy a
nyolcéves Ördögkatlan köszöntse az idősebb testvért, aki 25 éves lett az idén - és mint tudjuk, egy fesztivál összehozása néha
tíz évet vesz el az életünkből, szóval aggastyánról van szó. Ezért Katlanasztallal várunk hát mindenkit! Az asztal körül ülnek (és
marháskodnak) a Faluturisták (Köles Feri és Ottlik Ádám alias Etus), a Mediawave kisharsányi vendéglátói-barátai (Éva és Tivi
biztosan hoznak finom villányi bort), és a borhoz főz nekünk valami finomat az Ördögkatlan abonyi celebje, Kapa – és persze ott
lesznek a Katlanszolgák, Kissmóni és Bérczeslaci is. Gyertek – együnk, igyunk, beszélgessünk!

Erődárok színpad / Moat Fortress Stage 
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18:45
MEDIAWAVE BATYÚS MENNYEGZŐ / WEDDING &
BOLGÁR ASZTAL / BULGARIAN TABLE
ALEKSANDRA & GEORGI

Nem az első alkalom, hogy MEDIAWAVE közeli személyek az együttlét keretében
kötnek házasságot, jegyzik el egymást. Most egy két éve nálunk járt bolgár pár –
egyikük szociológus, a másik muzsikus – döntött úgy, hogy a rendezvény keretében
kel egybe. Mi mint vendéglátók ehhez hozzátesszük a magunkét. Az együttlét kere-
tében működő művészeti műhelyek többsége bevonja őket munkájába és zárópro-
dukciójába. A fotósok készítik az esküvői fotókat, a filmesek rögzítik az eseményeket,

a népi műhely május elsején gyimesi, illetve csallóközi legény- és leánybúcsút szervez számukra. A hivatalos vízparti esküvő több meglepetést fog tartogatni és
Montanaro zenei műhelye is készülni fog rá hangulatos vízparti muzsikával. Hogy az esküvő vendégei ne éhezzenek és szomjazzanak, arról a házasulandók is
gondoskodnak (bolgár asztal), de tudjuk, hogy a gyimesiek puliszkával, a Köcsögök és Dudák Táncegyüttes töltött káposztával készül. Mert aki vendégként megy
egy esküvőre, lakodalomba, annak a hagyományok szerint illik valami ajándékot vinni a házasulandóknak. De ez egy rendhagyó - batyús bál jellegű - esküvő lesz,
úgyhogy ezzel szeretnénk figyelmeztetni az érdeklődőket, hogy ilyen jeles alkalmakkor nem illik csak úgy leselkedni. El kell dönteni, hogy részt akarunk benne
venni vagy sem! Ha igen mellett döntünk, akkor pedig ennek szellemében illik valamit betenni a közösbe! Ez nem egy fesztivál, hanem a valóság! Újjá-
születés és termékenységünnep a Duna-Parton! / It is not the first time that MEDIAWAVE-friends get married during the Gathering. This time a Bulgarian couple,
a sociologist and a musician, who visited us two years ago, decided to marry each other at the festival. As hosts, we are about to do everything to make it a memorable
event. Most of our workshops will involve them into their rehearsals and closing concerts. Photographers will take wedding pictures, film makers shoot the happenings,
the folk workshop is going to organise the bachelor folk party for them. The official riverside wedding will include many surprises and Montanaro's music workshop
is going to prepare with some soft spring music. We will not let the wedding guest die of hunger or thirst: the happy couple is going to offer some local Bulgarian
food, and the different folk groups will serve some stuffed cabbage and traditional Hungarian meals. However, the one who is invited to a wedding party, should not
forget about bringing some presents for the couple. The wedding party is also about the spirit of sharing what we have so you can participate only if you bring
something to eat or drink.

Duna-parti színpad / Danuba Riverside Stage 

19:00 NEMZETKÖZI AKUSZTIKUS ZENEI MŰHELYZÁRÓKONCERTJE
INTERNATIONAL ACOUSTIC MUSIC WORKSHOP CLOSING CONCERT
vezetők / leaders: Baltazar & Miquèu Montanaro (FRA) A műhely jelentkező muzsikusok és meghívott zenekarok (Dikanda /POL/, Paniks /SRB/, Lepaseree
/EST/) részvételével zajlik. Az oxitán kultúrát terjesztő Montanaro jól ismert Magyarországon. Magyar felesége révén ő és fia is jól beszél magyarul. Montanaro több
éven át vezetett – nagyon sikeres – zenei műhelyeket a MEDIAWAVE keretében. Most visszatér és várja régi és új muzsikusbarátait. Fia, a hegedűs Baltazar a
vonós hangszeresekkel külön fog foglalkozni. A zenekari gyakorlatokat a papa tartotta. 

20:00 CITY BUM BUM (POL/IRE/SENEGAL) LENGYEL AFRIKAI ASZTAL + DJEMBE WORKHOP ZÁRÓ
Wojtek Peczek – djembe, Norah Mc Gettigan – tánc / dance, Jo-
hanna „Azja” Kaminska – ének / sing, Ablaye Badji – kora, sabar,
tamani. A City Boom Boom Lengyelország egyik legnevesebb nyugat afrikai
ütős- és tánciskolája. Wojtek Peczek, a csapat alapítója, djembe workshopot,
Norah Mc Gettigan pedig afro-tánc workshopot fog tartani a fesztivál alatt, de
itt a lengyel asztal mellett. Ezen kívül Wojtek és az együttes többi tagja fellép
a fesztiválon és szívesen várják a hozzájuk csatlakozni vágyó zenészeket.
website: www.citybumbum.pl / City Boom Boom is one of Poland's most re-
nowned West African percussion and dance schools. Wojtek Peczek, (founder
of the group), will give djembe workshops and Norah Mc Gettigan will give
afro-dance workshops throughout the festival. In addition, Wojtek and some
of the band members will perform during Mediawave and are looking forward
to collaborate with other musicians at the festival.

Duna-parti színpad / Danube Riverside Stage 

21:00 Circo Brigetio avagy szolid esztrádműsor egy fertály-század tiszteletére
Cirkuszigazgató / circus director: Boka Gábor
Boka Gábor a MEDIAWAVE ikonikus figurája, alapembere. Rengeteg
nagyszabású vásári komédiás akció, produkció megvalósítója, ösz-
szefogója. Ő az, akire azt szokták mondani, hogy a szarból is képes
várat építeni. Mert hát általában sosem volt elég pénz az ilyen nagy-
szabású produkciókat megfinanszírozni. De Gábor azért megoldotta,
feltűzelte az embereket, a sokszor adhoc talált szereplőket és a siker
garantált volt. Most is csak az tudtuk neki mondnai, ha kicsi a pénz,
találj ki valamit. Úgyhogy ne csodálkozzon senki, hogy egyszercsak
cirkuszi artistává, királlyá, királykisasszonnyá vagy tán erőművésszé
fog válni. Gábor áldásos tevékenysége révén, a világot jelentő deszkákon találhatja magát bárki. Az biztos, hogy a Simorág Táncirkusz erőd
falon való táncával valahogy beépül a MEDIAWAVE lényegét összefoglaló, vidám és szatirikus záróprodukcióba.

Majális tér / Maytime Square
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MONOSTORI ERŐD – FORT MONOSTOR
A belső programok, csak a helyszínen vásárolható napijeggyel és bérlettel látogathatóak. Napijegy: 3.000.-Ft Diákjegy: 1.500.-Ft;
Bérlet: 10.000.- Diákbérlet: 5.000.-; 14 éves korig, mozgáskorlátozottaknak és nyugdíjasoknak ingyenes.

13:00 LICHTENBERG - ELŐADÁS AZ ELSŐ HOLDORSZÁGRÓL
Az előadáshoz kapcsolódik a Bolygók Németországból képzőművészeti kiállítás.
Peter von Krusenstern alapított 2000-ben az első országot a Holdon. Ő fog személyesen beszélni eme a rendhagyó békeakcióról. Az előzményekhez tartozik, hogy
egy 1967 óta érvényes Nemzetközi Űregyezmény értelmében egyetlen országnak sem áll módjában, hogy bármiféle jogot formáljon a Holddal kapcsolatban. Ma-

gánszemélyekre vonatkozó tiltást viszont nem fogalmaztak meg benne. Ezt vette észre 1980-
ban az amerikai Dennis Hope, hivatalosan bejegyeztette magát  tulajdonosnak és azóta
parcellánként értékesíti a területet. Krusenstern 1999-ben megvásárolt ebből egy 1,4 millió m2-
es területet. Peter nem kezdett el kereskedni a megvásárolt területtel, hanem mint képzőművész
és filozófus, tovább gondolva álmait, létrehozta az első országot a holdon, amelynek fő célja,
hogy a „Béke és a művészetek” országa legyen. Lichtenberg a béke országa, ehhez sok ember
csatlakozott már, a kerti munkástól a Ghánai királyig. Bárki az első Holdország polgára lehet,
akinek célkitűzései egyeznek a fentiekkel. www.weltfriedensfahne.de
Lichtenberg megálmodója azóta is több békeprojektet szervezett már munkatársaival. Pl.: world-
widart. ( world-wide-art.de) A projekt folytatása idén indult. Nem volt hivatalos békezászló a Föl-
dön, ezért a Lichtenberg projekt magyar-német művészei megalkották azt és megajándékozzák
vele az arra érdemeseket.

Kazamata / Casemate 

14:30 symposion BIO-TRASH HYBRID (SRB)
A bemutatkozás a Symposion legújabb összművészeti akciója, régi ismerősökkel és új szereplőkkel. Az akció összefog irodalmat, képzőművészetet és zenét. A
projekt kijelölt irányvonalainak mentén, többek között le kíván számolni azokkal a sztereotípiákkal és előítéletekkel, amelyek a mai napig övezik a Balkánt és annak
peremvidékét, de még annak határain is túlgyűrűznek, annak falait is áttörik. “Tisztában vagyunk azzal, hogy a témát számos kutató, esszéíró és gondolkodó kör-
bejárta, éppen ezért kutatásaink és a szerkesztés során, ezen szövegeket és kutatási eredményeket is szárnyaink alá vontuk, valamint új szempontokat emeltünk
be, mint amilyen a posztháborús, poszttraumatikus időszakban kialakult tranzíció, átmenetiség, a nyugat és a közép-kelet összeütközéséből keletkező keveredés,
társadalmi, kulturális és kommerciális téren egyaránt. Ebből következően kezdtük el kutatni azokat a hibrid műfajokat, amelyeknek jó táptalaja ez a jelenlegi össze-
tevőkkel rendelkező térség, ahol élünk. A közelmúltban a médiatikus agitprop és a vizuális kommunikáció megváltozása kitermelt egy újfajta vizuális szemetet,
amelynek eltakarítása a most felnövekvő korosztály feladata, a szelektálás mikéntjét a Symposion, mint a generációk közötti kommunikáció elősegítésén is dolgozó
folyóirat vállalja fel. A kutatási eredményeinket a BIO-TRASH HYbRID elnevezésű lapszámunkban közöljük, amely Nemes Z. Márió, fiatal író és teoretikus 8 pontot
tartalmazó Szerves hulladék kiáltványára épül. A 8 pontra 8 író reagált egy-egy szöveggel, továbbá a 8 szöveget 8 képzőművész dolgozta fel, valamint további 8
képzőművész a 8 ponthoz nyúlt hozzá, hogy elkészítse vizuális interpretációját.  De ez még nem minden: 4 zenész, a kiáltványra, a szövegekre és a vizuális alko-
tásokra ráhangolódva hozott létre 8 zeneszámot, kreált egy zenei albumot. Ж • HYBRID REALM - lemezbemutató koncert, előadók: brestyánszki bernadett (cselló),
brestyánszki dína (hegedű); vendég előadók: gyüdi sándor (nagybőgő), vasas krisztián (elektronika), antal dezső (szaxofon)”

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

17:00 „PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT” 2015
DÍJAK ÁTADÁSA / „PARALLEL CULTURE” AWARD 2015
15 éve, 2001-ben a MEDIAWAVE Alapítvány kezdeményezte, hogy a „RAVAZDI KEREKASZTAL” szellemiségének
folytatásaként díjazásban részesüljenek az olyan magyar és az országban fellépő, egyedi művészeti életpályával
rendelkező személyiségek, kiknek civil és/vagy szuverén szellemisége sosem illeszkedett az épp aktuális vagy di-
vatos kulturális irányzatokhoz, hanem saját, belső művészeti iránytűjük által kijelölt útjukat járják. Az idei díjazottak
a 5. oldalon tekinthetők meg.

Kazamata terem / Casemate hall

17:30 „FÉNYÍRÓK FESZTIVÁLJA” – NEMZETKÖZI FILMES DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG
FILMFESTIVAL CLOSING CEREMONY

16:00 A GULYÁSKOMMUNIZMUS ORNAMENTIKÁJA (GER/HUN)
Katharina Roters és Szolnoki József előadása - részleges feltételezésen alapuló demonstráció
A svájci Park Books gondozásában jelent meg a "Hungarian cubes. Subversive Ornaments in Socialism" című, a hatvanas-
, hetvenes évek kapart kőporos díszítő gyakorlatát bemutató kötet, amely 2014-ben elnyerte a Frankfurti Könyvvásár és a
Deutsches Architekturmuseum (DAM) közös, építészeti könyvek számára alapított díját. E kötetet, illetve a hozzá kapcsolódó
kutatást mutatja de a két szerző.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan 

18:00 SZEMZŐ TIBOR: LÁTHATATLAN TÖRTÉNET
Szemző Tibor (1955) Budapesten született. Zeneszerzői munkáihoz gyakran kapcsolódnak beszélt szövegek,

filmek és más médiák. Készít installációt és filmet, zenét komponál saját és mások filmjeihez. Előadóként

korábbi együttesével, a 180-as Csoporttal és szólókoncertjei révén vált ismertté.

"Beszélik, hogy a világegyetemben van egy égitest, csak egyetlenegy, a Sirius Béta, a kihűlt és kihalt csillag,

fénytelen, hőtelen, mozdulatlan test, ahol az atomok összehányva, egymás hegyén-hátán, rendetlenségben,

mint egy kolosszális szemétdombon, elpusztultan nyugszanak."

16:00 FAQ TÁRSULAT - HUSZONÖT ÉVESEK VAGYUNK
(Színházi Műhely záróelőadása) (HUN)

Rendező: Barcsai Bálint Dramaturg: Varga Zsófi Résztvevők: Lakatos Dorina, Árvai Péter, Orbán Borbála, Tóvaj Ágnes, Georgita Máté Dezső

Kazamata terem / Casemate hall
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20:00 FERENCZI GYÖRGY & RACKAJAM (HUN)
Ferenczi György - ének, szájharmonika, hegedű / vocal, harpness, violin, Apáti Ádám - basszusgitár, szájzongora, vokál / e.bass, vocal, Bizják
Gábor – kürt, Jankó Miklós - cayon, vokál, Pintér Zsolt - mandolin, vokál
Ferenczi Gyuriék hosszú évek óta a MEDIAWAVE alappilléreit jelentik. Első pillanatban lazának tűnő, de rendkívül fegyelmezett koncertjeik
mindig élményszámba mennek. Ezen kívül Ferenczi Gyuri sok zenei műhelyt vezetett fiatal muzsikusok számára. / György Ferenczi and his
band can be considered as pillars of MEDIAWAVE for many years. At first their concerts appear to be quite loose, but in a certain way they are
extremely disciplined. Gyuri Ferenczi has conducted a number of various music workshops for young musicians.

Udvari színpad / Yard Stage 

22:00 DIKANDA (POL)
Anna Witczak - vocal, accordion / ének, tangóharmonika, Andrzej Jarzabek Fis - violin, vocal / hehedű, ének, Katarzyna Bogusz - vocal  /
ének, Daniel Kaczmarczyk - percussion / ütőhangszerek, Piotr Rejdak - guitar / gitár, Grzegorz Kolbrecki - double bass / bőgő, Szymon
Bobrowski - trumpet / trombita
A csapat 2003 és 2004-ben már járt a MEDIAWAVE-n, akkor kezdtek ismertté válni, ma pedig nemzetközileg is rangos zenekarnak számítanak.
De úgy látszik mély hatást tettünk egymásra, mert amikor előállt a meghívás lehetősége, a Lengyel Intézet segítségével, akkor azonnal igent
mondtak, pedig 30-án még Németországban koncerteznek. Amikor pedig megírtuk nekik, hogy itt lesz Montanaro, akinek workshopjában is ak-
tívan részt vettek, rögvest mondták, hogy még a koncert után elindulnak Németországból, hogy minél többet együtt lehessenek és zenélhessenek.
/ Dikanda in one of the African’s dialects stands for family. This is directly connected with the group’s spirit –they live and work as if it was a
small, loving family. The group was founded in 1997 in Szczecin, Poland.  Passion for the traditional music and hard work let them create their
own style and original sound. Their acoustic songs have been inspired wholly by Poland’s folklore, Oriental culture, Balkan, Macedonian and
Romanian. Typical Dikanda’s style is creation of new words and meanings in composed songs, as well as traditional folk songs.

Udvari színpad / Yard Stage 

21:00 EASTERN BOUNDARY QUARTET (USA/HUN) 
Borbély Mihály - szaxofonok, tárogató, klarinét, furulyák / saxophone, flute, Michael Jefry Stevens – zongora / piano, Joe Fonda – bőgő /
bass, Bágyi Balázs – dob / drums
A new york-i avantgarde zene jelentős párosának találkozása a közép-kelet–európai lüktetéssel, a hazai ethno-jazz műfaj két erőteljes egyéni-
ségével. Koncertjeiken saját szerzeményeiket hallhatjuk szabad rögtönzésekkel társítva, zenei gondolatok határokon átívelő párbeszédét, az
improvizáció egybekovácsoló erejével. / The band was formed with the desire of connecting two worlds of the contemporary jazz scene. This
unique collaboration is a mixture of avantgarde jazz and ethno music from Hungary, like a cultural bridge between the USA and Eastern-Europe.
This bridge is made of talent, respect, brotherhood and friendship, built by the common language of jazz and improvised music.

Ékes színpad / Concert Hall

22:00 ZÁRÓMULATSÁG / FOLK DANCE PARTY (HUN)
A lakodalomban résztvevők választhatnak, hogy a cigány húzza a fülükbe vagy hagyományos magyar népzenékre ropják hajnalig.
Kezdenek a gyimesiek, a Zerkula zenekar. 23:00 A Csángálló bemutatja mit hoztak össze workshopjukban, aztán Fajkuszékon  sor, aztán ahogy bírják…

Bástya fogadótér / Festival aula 

22:00 ANDALÚZ ASZTAL – jerezei borokkal-ételekkel
Asztalgazda: Durst György és Alberto Jimenez Benitez – főszakács, Szabó Erzsi – szakácsnő, José Luis Jimenez Garcia - bor-és filmtörténész, Kalocsai
Zsuzsanna - kisegítő szakács, Pablo Gomez Herrero - építész, látványtervező, Újfalusi Anita – kukta, Durst Adél "Macsi" - kukta, tolmács. Ezek közül mindenki
Jerezben él, vagy élni szeretne.

Spanyolfal mögött / Special Stage 
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24:00 LAKODALOM / THE WEDDING (HUN)
Játszik a MEDIAWAVE Cigány & Magyar Progresszív Zenei Műhely / plays the MEDIAWAVE Gipsy & Hungarian Progressive Music Workshop
Vezető / leader: Both Miklós. Both Miki már vagy 5-6 éve fejlesztgeti zenei műhelyét a MEDIAWAVE és az Ördögkatlan Fesztivál keretében,
majd a Ragyogó évezred segítségével magasabb fokozatra kapcsolt. Most speciális feladat vár rá és muzsikusaira, akik nagyon tehetséges ci-
gány fiatalok és tulajdonképpen bárki jelentkezhet zenei műhelyfolyamatába, mert most egy közel valóságos bolgár lakodalmat kell kimuzsikál-
niuk. Ahol lesz menyasszonytánc és minden, aminek lenni kell egy igazi lagziban. De ahogy már a délutáni esküvőnél is megírtuk, aki hivatalos
egy lakodalomba, annak oda illik ajándékot vinni az ifjú párnak. Erről nem kéne megfeledkezni az érdeklődőknek.

Udvari színpad / Yard Stage 

01:00 PENGUIN SOUND SYSTEM + JAM SESSION
a zenei antropológiai falak lebomlanak (rombolnak a basszusok) Kb. 25 éve volt az, amikor új irányzatokkal felturbózva megújult a tánczenei kultúra. A jazz, az etno,
a pchiedelikus zenei  építőköveket felhasználva, új tánczenei irányzatok építkeztek a romokból. A sztereotípiákból kitörve a disco romjain felépült a party kultúra. Ezen
az estén körbe járjuk,   táncoljuk a zenei stílusokat. Az est első részében felépítem a különböző  klasszikus tánczenei irányzatok építőköveiből a táncestet, majd mindezt
lerombolom az elektronika segítségével. Az  alapanyag a vájt fül számára felismerhető lesz, átjárható, táncolható eklektikus zenei teret hozok létre.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

23:00 ERŐS SÁNDOR TANGÓHARMONIKÁZIK (HUN)
Sanyi a Fajkusz banda erdélyi születésű tangóharmonikása. Nyomja ő rendesen a zenekarban is, de azért érdemes turnézni velük, mert akkor Sanyi útközben elő-
előveszi a szuper harmonikáját és „csak úgy szórakoztatásként” Piazzolákat és más népszerű, míves tangóharmonika darabokat enged ki az ujjai közül. Egy ideje
már szekálom, hogy lépjen fel egyszer rendesen közönség előtt is, örvendeztesse meg őket. Remélem most sikerül. Kellemes ráhangolódás lehet koncertje a la-
kodalmi mulatság elszabadulása előtt.

Spanyolfal mögött / Behind the paravan

23:00 TAPASZTALT ECSETEK (HUN) 
Wahorn András – az egykori legendás magyar underground zenekar, az A. E. Bizottság alapítója – figyelemreméltó összközművészeti performanszot
állított össze zenekarával, melynek tagjait jelentős képzőművészek alkotják: Wahorn András szaxofonos, egyéb fúvós- (egyébként meg nagyon
szívós) és festőművész Munkácsy- és a Fővárosi Tanács-, valamint Smohay-díjas, a Magyar Köztársaság Lovagja, programozó.● Szurcsik József
basszusgitáros festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettese, Munkácsy- és Kondor Béla-díjas ● Kopasz Tamás szólógitáros
festőművész, Munkácsy-díjas, főiskolai docens és nemkülönben ● Orosz László dob- és festőművész, Gyémánt Álom-díjas, továbbá csodálatos
érzések, nagyon ● Chris Allan billentyűk, természethű és -ellenes hangok, Merész Tavak-díjas grafikusművész, zeneszerző, szakember ● Ulrich
Gábor ütőhangszeres, Balázs Béla-díjas kulturális örökség és nehézképkezelő. - Megemlítendő, hogy a csapat a MEDIAWAVE egyik fontos támo-
gatójaként lép fel. 

Ékes színpad / Concert Hall
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KIÁLLÍTÁSOK / EXHIBITIONS
kiemelt téma

25 ÉVES A MEDIAWAVE FOTÓKIÁLLÍTÁSOK
A MEDIAWAVE VIRTUÁLIS 25 ÉVE (Bástya fogadótér / Festival aula)

A MEDIAWAVE történetét sok fotográfus kísérte évekig. Dokumentálták a művészi ese-
ményeket, koncerteket, vagy fogták meg a fesztiválból együttlétté váló rendezvényünk
egyes pillanatait. Akkor még ők sem és mi sem tudtuk, hogy milyen fontos elemek lesznek
ezek a MEDIAWAVE történetének minél hitelesebb megőrzésében. Hiszen az emlékek
fakulnak, átértelmeződnek, nosztalgiákkal telnek meg, a pillanatot őrző fotográfia azonban
nem változik, bebetonozza az időt. Jelen körülményeink csak azt teszik lehetővé, hogy
egy óriásmonitoron folyamatosan vetítünk fotográfiáikat. Antal Csilla, Fazakas Rita,
Gábor Csaba, Gyetvai Zoltán, Hadarics Gábor,  Husz Szabolcs, Kassay Róbert, Kle-
sits Piroska, Kondákor László, Nikola Lucic, Nagy Attila, Nagy Péter, Oláh Attila,
Pettendi Szabó Péter, Szerda Zsófi - Köszönjük nektek!

MEDIAWAVE ZÁRÓBULI RÁBAPATONÁN
3 MAY, (Sunday) 2015. MÁJUS 3. (vasárnap)

MEDIAWAVE HANGULATOK (Kazamata előtér)
A 25 éve alatt több kiállítás is megvalósult a MEDIAWAVE különböző időszakaiból, ame-
lyek kiállításkészen megmaradtak, és készült két új is szerzők szorgoskodása nyomán. 

Radu Igazság és tanítványainak fotókiállítása (1995-2014)
Szinte a kezdetektől része a MEDIAWAVE-nek, zsűritagként, film- és fotóműhelyek taná-
raként, valamilyen formában mindig jelen volt. És nemcsak jelen volt, hanem állandóan
fotózott, úgyhogy az ő gyűjteménye egyezik a mi történelmünkkel.

Kassay Róbert fotókiállítása (1997-2006)
1997-től 10 éven át fotózta a MEDIAWAVE eseményeit. Vizuális leképezései hűen őrzik
egy időszak MEDIAWAVE történeteit, hangulatait. Egy akkori kiállítástöredék vészelte át
a sok költözés és hurcolkodás viharait.

Rendes Ákos fotókiállítása (1999-2005)
2000 körül módszeresen fotografálta a MEDIAWAVE Fesztivál koncertjeit. De nem munka
volt ez számára, hanem egyfajta megérintési pont, amint utólagos visszaemlékezéséből
kiderült. Rendes emberként elrakta egykori kiállítását.

Nyikos Péter fotókiállítása (2012-2014)
Szabadúszó fotósként és független filmesként dolgozom, a képalkotásban elsősorban az
emberábrázolás foglalkoztat. 2010-ben a Magyar Turizmus Zrt. részére fotóztam a ma-
gyarországi fesztiválokat, 2011-től az MTI külsős fotóriportere vagyok, 2014 óta pedig a
Kisalföldnél dolgozom főállásban, főként Sopron és környékén, időnként külföldön fotó-
zom. Nyikos Péter kiállítását a Canon Hungária támogatta!

Krizsán Csaba fotókiállítása (2012-2014)
1981. március 21-én születtem Nagyváradon, 2000 óta kezdett el komolyabban foglalkozni
a fotózás, az emberközpontú témák érdekeltek leginkább. 2005-ben kezdtem a Győr-
Moson-Sopron megyei napilapnál fotóriporterként, 
2011 óta az MTI győri régiójának fotóriportereként 
tudósítok a helyi, az országos és a világeseményekről. 
Krizsán Csaba kiállítását a Nikon Kft. támogatja!
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UDVARHELYSZÉK EGYKOR ÉS MA 
(Bástya fogadótér / Festival aula)

KOVÁTS FOTÓDINASZTIA: A NAGY HÁBORÚ SZÉKELYFÖLDÖN & 

ATYÁNKFIAI, SZÉKELYEK… archív székely életképek (Bástya fogadótér / Festival aula)

„A székelyudvarhelyi Kováts dinasztia négy fotósának munkáiból megismerni a székelység huszadik századi történetét. A mintegy nyolcvanezer

fénykép hitelesen mutatja be a székelyek örömeit, bánatait az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó, boldog békeéveitől a második világháború

alatti kis magyar világon át egészen a kommunizmus mindennapjaiig illetve a mai napig.” E komoly, pótolhatatlan értékeket őrző és részben

még feldolgozatlan fotográfia archívumból a fenti két témát választottuk ki mostanra. Az I. Világháborús kiállítás már nagy karriert futott be, de

a székely életképekben több olyan is lesz, amit eddig sehol nem volt látható. A mi felkérésünkre kutatják át a felvetett téma iránt kutakodva a

nyolcvanezer üvegnegatívot. A kiállítás igazi különlegessége néhány anaglif kép – ezek olyan fényképek, melyek egy különleges, kétszínű len-

csével rendelkező szemüveggel háromdimenziós hatást keltenek. Ezzel a módszerrel még életszerűbbé válnak a kor körülményei.

BÁNYÁSZ EMERENCIA FOTÓKIÁLLÍTÁSA: TÁJVISELET (Bástya fogadótér / Festival aula)

Az előző archív fotókiállításokhoz lazán kapcsolódik a jelent képviselő szerző. ’Létezik a népviselet és van egy tájviselet is. A természet is megy

a maga divatja után... olyan gazdag, újszerű mindig minden "bemutatója" a kifutókon, amivel nem kelhet versenyre a kínlódós divathóbort. S ne

feledjük, semmi ízléstelenség nincs benne, a hajszál ott van mindig, ott van a giccs és a csoda között. Mi emberek, helyenként átszabjuk, néha

túlöltöztetjük, olykor, csupán, hanyagul rádobunk valamit, egy házat, egy táncot, egy tűzet, egy flörtöt...” /Bányász E./
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KÍNÁBAN ÉLŐ MAGYAR FOTOGRÁFUSOK: 
BALOGH ATTILA „Guczó” & NICKY ALMÁSY
(Klapka terem - fesztiválközpont / Festival centrum)
Épp húsz éve járok Kínába művészeti kapcsolatokat keresni. Ezen idő alatt
sok izgalmas produkciót sikerült elcsípni és a MEDIAWAVE-re hozni. Olyan
dolgokat, amelyekről – különösen az ezredforduló környékén - semmit sem
tudott a világ. Tibetiek, ujgurok, kínai képzőművészek, egyenként is kurió-
zumszámba menő bemutatkozások. A titokzatos Kínában való eligazodást
többségében régóta ott élő magyarok és azok kínai barátai segítették. És a
25 éves jubileumra készülődve eszembe ötlött, hogy az utóbbi években két
olyan kínai magyar segített sokat, akik mindketten kiváló fotográfusok. Nem
turista fotósok, hanem egyénséggel bíró alkotók, akik nem első rácsodálko-
zásként képezik le a rettenetesen nagy és színes Kína valóságát, hanem 20-25 év ott éléssel, a kultúra meglehetős ismeretével a hátuk mögött.
Mindketten főleg Sanghai-ban élnek, de ha csak tehetik, járják és fedezik fel az országot módszeresen. Nagy Henrik pl. az utóbbi években sok
hónapot töltött a hegyek közt elzártan élő sárga ujgurok között. Aztán Balogh Attila „Guczó”-val ők hozták be a képbe Nicky Almásy-t, aki a világ
egyik legnagyobb épületének számító sanghai felhőkarcoló hivatalos fotósa, és persze nemcsak az. Aztán Henrik egy másik kiállításra való ké-
szülés miatt lemondta, úgyhogy a nagyon jól hangzó Három magyar fotográfus Kínából cím megbukott. Ilyen a szervezősors. De úgy gondolom
ketten is tudnak majd meglepetést okozni a honi magyar nézőknek.

BARCSIK GÉZA  –  Aranykör című kiállítása Pál István és
Szabados György tiszteletére
(Ékes (koncert) terem / Concert Hall)
A győri származású Barcsik Géza sokban hozzájárult a
korai MEDIAWAVE-k hangulatának alakításához kiállítása-
ival, de például ő szerkesztette és dizájnolta 10 éves em-
lékkiadványunkat is.  1992-es első, sámánisztikus
hangulatú kiállítása, installációja Lőrinszky Attila bőgőszóló
nyitózenéjével sokakban mély emlékként él. A 25. Media-
wave fesztiválon képeivel szeretne tisztelegni Pál István
az idén elhunyt utolsó pásztor-dudás és Szabados György
emléke előtt.

KÉK – FOTÓK 
Daniss-Bodó Eszter 
fotókiállítása
(Bástya lépcső / Tower Scale)
Daniss-Bodó Eszter autista gyereket nevelő szülő kiállí-
tása a 7,5 éves Ábelről készült fényképekből. Hétköznapi
képek egy nem mindennapi gyerekről. A képek motiváci-
ója egyrészt pusztán maga a pillanat megörökítésének
öröme, másrészt egy olyan téma nyilvánosság elé tárása,
amit sokan inkább elrejtenének. Az élet, a gyerekekben
lakozó erő és a figyelem erejének ünneplése. A képek
okostelefonnal készültek.

SZIMBÓLUM – SZENT TÉR / Budai Attila kiállítása (Kazamata / Casemate)
Mitől válik egy tér szentté? Mennyiben tudok egy hellyek kapcsolatba lépni és mi az, ami ekkor a transzformációt létrehozza? Ezekre a kérdésekre
keresi a választ a “szimbólum-szent tér” c. kiállítás és ezekre találhat személyes választ a látogató.

ESKÜVŐS 1986 / Ujj Zsuzsi kiállítása (Spanyolfal mögött / Special Stage)

Ujj Zsuzsi 1985-től 1991-ig foglalkozott képzőművészettel. Munkái szinte kizárólag fe-

kete-fehér, rendezett és beállított - általában nagyméretű - fotókra, ill. mozgóképes mű-

vekre korlátozódnak. Valamennyi képe értelmezhető a minden esetben általa

végrehajtott, de nem nyilvános performanszok végsőkig redukált dokumentációjának.

Miközben műveit a hazai művészeti élet kevésbé reprezentáns intézményei mutatták

be, ő az első magyar nőművész, akinek munkáival összefüggésben külföldi szakember

(John P. Jacob, 1989) először használja a gender reprezentáció fogalmát.1992-től moz-

góképes munkák készítésével és zenével foglalkozik. A Csókolom együttes énekes-

szerzőjeként 1994-ben, 1995-ben, 2000-ben, és 2006-ban publikálta zenei felvételeit.
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BOLYGÓK NÉMETORSZÁGBÓL 

– kozmikus művészeti project
(Kazamata aula / Casemate Hall)
Peter von Krusenstern ötlete alapján 10 művész megfestette a napunk
körül keringő bolygókat. Minden megfestett planétában belekerültek a
művészek e tárgyban megfogalmazott gondolatai. 
A festmények címe és alkotójuk: 
Nap – Peter von Krusenstern, Merkúr – Pipistrello, Vénusz – Johannes
W. Jahn, Föld – Okapi, Mars – Hubertus Wobbermin, Jupiter – Bettina
Wiedig, Szaturnusz – Kányási Katalin, Uranusz – Melanie Gilhausen,
Neptunusz – Sandra Kruck, Plutó – Laja Charon

FALAK – építészhallgatói ötletpályázat
(Bástya alagút / Tower Tunnel)

A MEDIAWAVE által meghirdetett, a Dunai bástya udvarát fallal ketté-

választandó, építészhallgatói ötletpályázatra 11 pályamű érkezett. 

Az összes pályamű kiállításra kerül a bástya alagútban. 

Első helyezett (megosztva): Buchinger Péter & Kunovics Richárd 

(Széchenyi Egyetem), 

Turuczkai Barbara & Gyovai Benjámin Tibor 

(Budapesti Műszaki Egyetem)

Falak-F-alak-Fa-lak-Fal-ak-Fala-k-Falka-Falak –
dr. Pellek Sándor projektje
(MEDIAWAVE fal / Wall)
A FALAK, tulajdonképpen mi is ez? Lehet a fizikai építmény, de minden, amit a betűk
kiadnak. A lényeg, a sokszínűsége a kifejezésnek, ami egyben tartja és falként aposzt-
rofálható. Sokszínű, akár az emberek, összetartozhatnak, de szeparálódhatnak is és
minden, ami lehetséges. Persze, minden az agyban dől el. (R)-evolution 25, Szellem-
falatok, tégla-faltöredék, e három installációm kísérlet a múlt és a jelen ábrázolására.

VÉDTELENÜL 

Makhult Gabriella papírtáncosai

(Kazamata / Casemate) 

Lengő szobrok szokatlan anyagból, 

nem az örökkévalóságnak

A MŰHELY FOLYÓIRAT 25 ÉVE
A 25 évvel ezelőtt megújult győri Műhely azok folyóirata, akik építik és őrzik belső sza-
badságukat. Nem akar mást, nem akar többet, mint segítséget nyújtani azok szemé-
lyiségének teljesebbé formálásához, akik kíváncsiak önmagukra, kíváncsiak a világra,
s a szellemi életet nélkülözhetetlennek gondolják mindennapjaikban. A Műhely a léte-
zés sokszínűségét hangsúlyozza, megmutatva azt, hogy bizonyos kérdések időtlenek
és helytől függetlenek, egy több száz éve élt filozófus megerősítést adhat mai vívódá-
sainkban, vagy a miénktől eltérő kultúrákban is választ kaphatunk kétségeinkre. A fo-
lyóiratban ezért fontos a sokféle szemlélet együttes jelenléte, a műfaji sokoldalúság,
hajdani és mai gondolkodók egymásmellettisége, legyenek akár magyarok vagy más
nemzetek képviselői. A Műhely és a Mediawave sok-sok szállal kapcsolódik egymás-
hoz, számos rokon vonást fedezhetünk fel szemléletükben. Erre is bizonyíték a kiállítás
a Műhely borítóiból, s a 25 év gondolataiból
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PASSPROT CONTROL 34
Bódva völgye, Felvidék, 2015. július 1-4.

F I L M  /  F O T Ó  /  N É P R A J Z I  G Y Ű J T É S

Nem klasszikus értelemben vett népzenei és néptánc táborról van szó! Műhelyünk sokkal inkább azoknak a népzenészeknek, néptáncosoknak
szól, akik még csak tervezik, de még nem vagy keveset gyakorolták az eredeti népi közegben való mozgást, eligazodást. Az eredeti források,
az adatközlők megtalálásának módját, az azokkal való kommunikációt, és az eredeti néphagyományok legyűjtésének nem lenyúlós utózöngéjű
módszerét szeretnék gyakorolni. De természetesen alkalom nyílhat szakmai mesterfogások ellesésére is.
Jelentkezési határidő: 2015. június 15.

PASSPORT CONTROL 35
2015. augusztus 1-8.

F I L M  /  F O T Ó  /  Z E N E

Jelentkezési határidő: 2014. július 15.
Várjuk az alkotni vágyó, 16 év feletti, de elsősorban főiskolás és egyetemista korú fiatalokat. Szakmai munkára koncentrálunk, pedagógiai
felügyeletet nem vállalunk! Ugyanakkor vissza nem térő lehetőséget kínálunk egy professzionális projekt teljessé tételében, mely során
szükség van a Te kreativitásodra és lelkesedésedre! Információ: passport@mediawave.hu ●  www.passportcontrol.eu

MEDIAWAVE NYÁRI MŰVÉSZETI TÁBOROK

BOTH MIKLÓS fotókiállítása: 

MERRE TOVÁBB? 

(Kazamata előtér / Casemate Hall )

RE-DESIGN – GONDOLD ÚJRA! 

(Kazamata előtér / Casemate platform) (folyamatosan)

A kiállítás a Humusz Szövetség Re-design – Gondold újra! kreatív alkotói pályázat legötlete-

sebb műveinek gyűjteménye. A téma egyes tárgyak funkciójának újragondolása és ezekből

újrahasznosított használati tárgyak barkácsolása volt. Lehet, hogy már régóta hever neked is

otthon egy elhasznált bőröndöd, de nem tudod, mit kezdj vele? Ha eljössz, biztos lehetsz

benne, hogy más szemmel fogsz majd utána a tárgyakra nézni! A kiállítás további időpontjairól

és helyszíneiről itt olvashatsz: www.humusz.hu/redesignkiallitas

MÉHKASAULA A MEDIAWAVEN
(Romkocsma / Ruin Pub)
A székesfehérvári MÉHKASAULA Egyesület 1999 óta aktív résztvevője a fesztiválnak/együttlétnek. Egy kamara kiállítás keretében emlékezünk
meg az együtt töltött évekre. 12 alkalom egy tucat tablón. 
Továbbá látható lesz Arany Gold Zoltán optikai játékai a 90-es évek végéről, 
valamint a fehérvári filmesek (rövid) filmjei Super8-as vetítővel.



Anthony Braxton 
Diamond Curtain Wall Quartet
Fesztivál Színház  /  2015. május 17., 20.00

Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban, valamint online a www.mupa.hu oldalon. További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 3310 ISO 9001:2000

A Müpa támogatója az
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Stratégiai partnereink Stratégiai médiapartnereink

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

mupa.hu

Élmény! Minden tekintetben.

Zene Műhely: 6 nap szabad zene, alkotó együttlét. Rögtönzés kamara jellegű illetve nagyobb létszámú spontán
formációkban. Nyílt komponálási módszerek gyakorlása, kollektív improvizációs technikák elsajátítása. Is-
merkedés a szabad zene európai és tengeren túli képviselőivel. ▪ Fotográfus Műhely: A hat nap során a zene
műhelyben résztvevő muzsikusok fotografálása portré- és riport szekvenciákban. Műfajismeret elméletben,
gyakorlatban és akcióban. ▪ Jelentkezési lapok emailben (gmedgyesi@gmail.com) igényelhetők, illetve innen és
a facebook.com/adytonmuhely oldalról letölthetők.
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Nagy örömünkre a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület már sokadik alkalommal mutat-

kozhat be a Mediawave fesztiválon, együttműködve a szervezőkkel a programok megvalósításában.

A tavalyi év mozgalmas eseményeiről hazatérve idén is Cifra szoba Mérából című kiállításunk anya-

gát mutathatjuk be a fesztivál közönségének, mely közelebbről Kalotaszeg értékeivel, festett búto-

raival ismerteti meg az érdeklődőket.

Az egyesület utazó kiállítása 2009 óta járja az országot.  A mögöttünk álló időszakban volt szeren-

csénk bemutatkozni számos kulturális rendezvényen határon innen és túl, többek között a Felvidéken

és Kárpátalján.

Rendszeres résztvevői vagyunk népzenei néptáncbemutatóknak, táncházaknak és kulturális feszti-

váloknak. A Mediawave fesztivál mellett ilyen a villányi térségben megrendezésre kerülő Ördög-

katlan fesztivál, ahol saját népi helyszínnel rendelkezünk Cifra Udvar néven.

Közösségünk célkitűzése továbbra is a Kárpát-medence sokszínű népi kultúrájának megismertetése

napjaink emberével, és továbbörökítése a jövő generációinak, ezzel biztosítva annak fennmaradását

a következő nemzedékek számára.

Az idei évben a fesztivál népi műhelyében a gyimesi csángók életébe, szellemi értékeibe, szokásaiba,

viseleteibe, zenéjébe, táncaiba nyerhetünk bepillantást a Cifra Közösség tagjainak közreműködésé-

vel.  (Fotók: Havasmezői Tünde)

www.ciframuhely.hu
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www.ordo�atlan.hu

KISHARSÁNY | NAGYHARSÁNY | PALKONYA | BEREMEND | VYLYAN TERASZ

SZÍNHÁZAK: ÖRKÉNY, KAPOSVÁR, VÁDLI, FORTE
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA, NÉZŐMŰVÉSZETI KFT.
K2 SZÍNHÁZ, FALUTURISTÁK, KEREKASZTAL, BÓBITA
KONCERTEK: IVA BITTOVÁ, QUIMBY, BARTÓK: CONCERTO 
DRESCH MIHÁLY, ROSSINI-OPERABEAVATÓ, KISCSILLAG
SZÉLKIÁLTÓ, WOMBO, 30Y, BUDAPEST BÁR & BANGÓ MARGIT
25 ÉVES A MEDIAWAVE ÉS A MŰVÉSZETEK VÖLGYE
IRODALOM, KÉPZŐMŰVÉSZET, WORKSHOPOK, GYEREK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK 
MINDEN MENNYISÉGBEN, EMBERSÉG, MINŐSÉG, SZEMÉLYESSÉG, SZERETET…

                       




