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Káldy terem, 18:00
Jegyárak a filmvetítésre: 600,-Ft 

SPECIÁLIS 
FILMPROGRAM -
Nincs kegyelem
színes, magyar film, 70 perc, 2006
16 éven aluliak számára nem ajánlott 
rendező: Ragályi Elemér 
szereplők: 
Nagypál Gábor (Suha Dénes)
Csuja Imre (Suha cellatársa)
Gazsó György (Suha cellatársa)
Eperjes Károly (Nyomozó)
Az eldugott faluban meggyilkolnak 
egy idős férfit. Az áldozatnál alkalmi 
munkát végző Suha Dénest tanúként 
idézik a rendőrségre, de rövidesen már 
őt vádolják az elkövetéssel. A gyanúsí-
tott mindvégig tagad, de a két rutinos 
vizsgáló tiszt végül is egy besúgó segít-
ségével, és szabadulásának ígéretével 
beismerő vallomást csikarnak ki belőle. 
Ártatlansága ellenére neki kell a bíróság 
elé állnia. Bár az ellene felhozott 
bizonyítékok nem igazán meggyőzőek, 
de a beismerő vallomás birtokában 
a bíróság is az ő bűnösségét mondja 
ki. A jogerős ítélet 8 év börtön. Suha 
két év négy hónapot tölt a hűvösön, 
amikor egy véletlen folytán megtalálják 
az igazi gyilkost. Hazatérhet, de faluja 
kiközösíti. Munkát nem kap senkitől. 
Hogy életét fenntartsa néhány tízezer 
forintos adósságba keveredik, amit az 
állami kártérítésből szándékozik mega-
dni. A kártalanítási per azonban egyre 
húzódik, végül jogorvoslatát elutasítják. 
Közben hitelezői elveszik házát, már 
laknia sincs hol. Végső kétségbeesésé-
ben felakasztja magát. 

Klub, 21:00
Jegyárak a koncertekre: 600 Ft/nap

WAKACHuKA 
Lemezbemutató!  
A Wakachuka különböző stílusú győri 
zenekarok zenészeinek, talán a bolygók 
szerencsés együttállása révén létrejött 
elegye. A dob-basszus groove-ra 
felépített, énekes, gitáros zenéhez páro-
sul egy kis szaxofon és egy sereg jó 
kezekben lévő ütőhangszer. Nem ritka 
stílusbeli kicsapongások, kísérletezés 
jellemzi, néhol mesélő, szürrealisztikus, 
néhol (ön)ironikus, realisztikus szövege-
kkel. Ördögi vágta angyalszárnyakon.

APNOE  
Az első évek útkeresése, tagcseréi után 
az eredeti progresszív rockos irányvonal 
fokozatosan megváltozott, ma a 
zenekar magyar népzenei alapokon 
nyugvó fúziós zenét játszik.
A háromtagú felálláshoz (Takács 
Gergely - gitár, koboz; Kovács Áron - 
basszusgitár; Balogh Tibor - trombita) 
2008-ban csatlakozott Valastyán Tamás 
- dobok. 2009-ben talált egymásra 
az Apnoe és Mesics György „Mesó”, 
aki tizenöt éve különböző táncházas 
népzenekarok (Matokabinde, Cserefa, 
Vizesnyolcas) oszlopos tagja, prímása. 
Így a nótákat azóta hamisítatlan népi 
hegedű, és egy férfi énekhang is 
gazdagítja, sajátos karaktert adva a 
banda egyéni, magyar népi muzsikák 
feldolgozásából, újragondolásából 
eredő stílusának, ahol az elektromos 
hangszerek hangzásban népzenei irányt 
vesznek, a népi hangszerek (hegedű, 
koboz, ének) pedig  rockosabban 
szólalnak meg.

ROMuNGRO – FIuK  
A Romungro Fiuk célja a cigány folk 
zene színpadra állítása, valamint 
gyűjtése mellett, a cigány hagyo-
mányok, a kultúra megőrzése, ápolása 
bemutatása is.
A koncertjeiken megszólaló hangsz-
erek, mint a kanna vagy a kanál, 
pontosan bemutatják a roma folklór 
igazi hangzást, de pár dalukban 
megjelenik a darbuka, a csörgő, a 
cayon és az akusztikus gitár is. 
Próbálják úgy megszólaltatni a tradi-
cionális cigánynépzenét lovári beás 
illetve magyar nyelven, hogy a 
produkció tág közönséget ragadjon 
magával. Velős műsort és fergeteges 
hangulatot ígérnek!
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 március 19.
15:00 united Games
16:00 Keret Egyesület bemutatkozása
17:00 Tickle programról
18:00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
18:00 SPECIÁLIS FILMPROGRAM
21:00     RooTreaterz
     Penguin Audio System

 március 20.
18:00 SPECIÁLIS FILMPROGRAM
21:00     Wakachuka
     Apnoe
     Romungro - Fiuk
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Győr, Teleki László utca 21.
Tel.: 96/550-850 
Fax: 96/517-668
romerhaz@t-online.hu
www.romerhaz.eu
www.hrabalmozi.hu
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ELŐADÁSOK - Premier terem, 15:00 

united Games 
A united Games 1989 óta működő 
projektszerveződés, Célja, hogy a 
nemzetek együttműködését, egymás 
megismerését, megértését segítse. 
Ennek szellemében a programok 
megvalósítása során a játékpedagógiát 
helyezik előtérbe. 

Keret Egyesület 
bemutatkozása  
A Keret Egyesület 2004-ben alakult 
különböző vélemények, különböző 
nézetek és különböző megközelítések 
egy keretbe foglalásából. Tevékeny-
ségünk kiemelt területei a környezet- 
és természet illetve egészségvé-
delmi szemléletformálás; a város és 
környezet, mint élettér bemutatása és 
fejlesztése.

Tickle programról  
A Tickle egy Európai uniós projekt, mely 
a különböző nemzetiségű tanulókból 
összeálló iskolai csoportok tanításának 
speciális módszereivel foglalkozik.

Kiállítóterem, 18:00

ARCOK A KÖZELBŐL 
a győri Gyermekek 
Háza Fényfogók Fotós 
Műhelyének kiállítás-
megnyitója    
A szociofotók Győr jellemzően romák 
lakta városrészének lakóit mutatják
be a közönségnek. A képeken a kife-
jezetten az Újvárosban élő emberek,
fiatalok és idősek, portréit és életkörül-
ményeit mutatják be, a művészi igén-
nyel készített fotókon Elsődleges témák 
a hangulatok, az életkor és a társas 
kapcsolatok.

Káldy terem, 18:00
Jegyárak a filmvetítésre: 600,-Ft 

SPECIÁLIS 
FILMPROGRAM -
Országalma
színes, magyar filmszatíra, 
90 perc, 1998
rendező: Pálos György, Czabán György 
szereplők: 
Gyabronka József (a hadnagy)
Herskó János (Mátyás király)
Marozsán Erika (Mariska)
Badár Sándor (Jankó)
A kacagtató, líraian abszurd történet-
ben a Bábolna TV két lelkes munkatársa 
elindul BAZ megyébe, Baktakék és 
Csenyéte irányába, hogy Csulánó, a 
híres cigánykupec nyomába eredjen. 
Megtudják, hogy találkozott Csulánó 
az ördöggel, hogy lopta le a rendőr 
sisakját, hogy tűnt fel a faluszélen az 
ismeretlen hadnagyocska, aki elcsábí-
totta a kupec lányát, Mariskát, meg azt 
is, hogyan zajlott le a hétországra szóló 
esküvő. Útjuk során sok más régi-új 
mese is megelevenedik.

Klub, 21:00
Jegyárak a koncertekre: 600 Ft/nap

RooTreaterz  
A RooTreaterz 2009-ben alakult, az 
Újkút HK roots zenekar ritmus- és 
vokálszekciója gondozásában. Céljuk a 
roots műfaj értékeinek, már magában 
a formában hordozott örök érvényű 
üzenetének megőrzése, ápolása, minél 
szélesebb körben való terjesztése.
Kiemelt szerepű a rootsra oly’ jellemző 
többszólamú vokál, állandó vendégük 
Shiloh Kaleb, az egyik legígéretesebb 
hazai MC.

PENGuIN AuDIO 
SYSTEM (dj Zöld)  
A péntek estén az eklektika jegyé-
ben keverednek a stílusok. Kezdet-
ben a jamaikai gyökerű zenéké a 
hangsúly, majd innen kiindulva egy 
világ körüli utazás következik Zöld 
lemezgyűjteményének táncos darab-
jaiból. A setben egymásra épülnek a 
karibi, latin stílusok, a funky és egyébb 
Észak Amerikai (pl: jazz) zenék. Egy 
zenei híddal átjövök Európába, majd, 
hazaérkezünk Közép-Európába, s innen 
indiai átiratokkal, afrikai gyökerű törzsi 
ritmusokkal érkezünk körbe. Részben 
eredeti felvételekkel, többségében 
eklektikus remixek, elektro-idézetek, 
bootlegek szólalnak meg.

március 19.


