
JEGYVÁSÁRLÁS

A Duna-parti programok ingyenesek! Az erődben megvalósuló programokra napijegyeket
és bérletet lehet vásárolni! Az egyes programokra külön jegyek nem vásárolhatók!
NAPIJEGYEK: Április  27.   - Napijegy: 2.000.-Ft     Diák napijegy: 1.000.-Ft

Április  28.   - Napijegy: 2.000.-Ft     Diák napijegy: 1.000.-Ft
Április  29.   - Napijegy: 3.500.-Ft     Diák napijegy: 2.000.-Ft
Április  30.   - Napijegy: 3.500.-Ft     Diák napijegy: 2.000.-Ft
Május    1.   - Napijegy: 1.000.-Ft     Diák napijegy:    500.-Ft

BÉRLETEK: Bérlet (érvényes április 27 - május 1. között) 8.000.-Ft
Diákbérlet (érvényes április 27 - május 1. között) 4.000.-Ft

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK – INGYENES BELÉPÉS

► gyermekeknek – 14 éves korig – a belépés ingyenes. 14 év alatti gyerekek a rendezvényt 
kizárólag szülői kísérettel látogathatják.
► mozgáskorlátozottaknak a belépés ingyenes (korhatár nélkül a moziba és a koncertekre is).
► nyugdíjasoknak – igazolvány felmutatásával – a belépés ingyenes (moziba és koncertekre is).
► családi kedvezmény: 18 éven aluli gyermek(ek) számára a belépés ingyenes, amennyiben
szülőkkel érkeznek
► a Monostori Erőd látogatói érvényes belépő felmutatásával 1.000 Ft-ért léphetnek be a 
fesztiválbástyába.
► az erőd más területeire az erőd szabályai érvényesek!

FŐTÁMOGATÓK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

MÉDIA PARTNEREK

2016. április 27 - május 1.

M o n o s t o r i  E r ő d ,  K o m á r o m

N e m z e t k ö z i  F i l m  é s  Z e n e i  E g y ü t t l é t

1%, mint esély!
Az SZJA 1% felajánlásból működő szervezetek munkája fontos és közcélú. Munkájukhoz normatív támogatást alanyi jogon nem kapnak sehonnan sem! Az ADÓ 1% fel-
ajánlása ezért is nagyon fontos! Az adóbevalláskor (vagy május 20-ig bármikor) a befizetett adójának 1%-val támogassa a kultúrát! Az 1% felajánlása nem kerül semmibe,
nem képez plusz kiadást, de nagyon sokat segít a túlterhelt gazdasági körülmények között különösen, amikor a kultúrára szánt állami támogatások összege folyamatosan
csökken. És mivel a kultúra nem, vagy csak alig működik piaci körülmények között, sokat segít a támogató hozzáállás.

Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Adószám: 19112343-1-08

Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület



27 APRIL, (Wednesday) 2016. ÁPRILIS 27. (szerda)

10-15:00 METHROOM Nyitott Zenei Műhely /
Open Music Workshop /kazamata fogadó/
délután / PM SZABADMOZGÁS / FREE MO-
VING Workshop /Ékes terem/
délután / PM LACZKÓ PÉTER Vándorfényké-
pész / Travelling Photographer ősmozi / Sire Cinema

/ fesztiválközpont/

18:00 JEREZI MOZGÓKÉPEK / FILMS FROM
JEREZ /Spanyolfal/
19:00 MAKHULT & KOROM DUÓ /Spanyolfal/
Makhult Gabriella - ének, Korom Attila - ének, gitár, vendég:

Vető Péter
20:00 ÁLOMZÚGBAN A FORGÓ /Ékes terem/ 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK – PRÓBÁK
COMMUNITY PROGRAMS - 

REHEARSALS

IDŐZÍTETT PROGRAMOK 
TIMED PROGRAM

Napijegy: 2.000.-Ft Diákjegy 1.000.-Ft (csak a helyszínen vásárolható)

folk music Éri Katalin - ének, nagybőgő, ütőgardon; Gózon Éva
- ének, hegedű, Nedeczky Júlia - szaxofon, klarinét, Tekauer
Léna - ének, koboz, Tímár Sára – ének, Tóth Kriszta - báb,
Makhult Gabi – papírkivágások

21:00 SZILÁGYI BALÁZS ESTJE /Spanyolfal/
folk music Éri Katalin - ének, nagybőgő, ütőgardon; Gózon Éva
- ének, hegedű, Nedeczky Júlia - szaxofon, klarinét, Tekauer
Léna - ének, koboz, Tímár Sára – ének, Tóth Kriszta - báb,

Makhult Gabi – papírkivágások

28 APRIL, (Thursday) 2016. ÁPRILIS 28. (csütörtök)

10:30 IMPROVIZÁCIÓ / BREAKFAST IMPROVISA-
TION /bástyaudvar/ a közösségi reggelihez for common breakfast

10-15:00 METHROOM Nyitott Zenei Műhely /
Open Music Workshop /kazamata fogadó/
12-17:00 BOTH MIKLÓS Roma & Magyar Zenei Mű-
helye / Gipsy & Hungarian Music Workshop /Spanyolfal/ 
12-17:00 GRENCSÓ Ifjúsági Szabadcsapata
Open Youth Collective /Ékes terem/
délután / PM SZABADMOZGÁS
FREE MOVING Workshop /Ékes terem/
délután / PM FAQ Színházi Társulat
Theatre Company /kazamata/
délután / PM LACZKÓ PÉTER Vándorfényké-
pész / Travelling Photographer /bástyaudvar/
délután / PM BENNEÜLÉSZETI KÉPMOZGÁSZ
ősmozi / Sire Cinema /fesztiválközpont/

18:00 BACSIK ELEK, az első magyar jazz világ-
sztár /Ékes terem/ Archív hangfelvételekkel bővített beszélge-
tés Simon Géza Gábor Esős évszak című új könyvével
kapcsolatban / book presentation

18:00 BAKELITSZOMJ SENKIFÖLDJÉN
Marton László Távolodó és a BEAD DUO könyvbe-
mutató koncertje / book presentation /spanyolfal mö-
gött/ Ágoston Béla szaxofon, Móser Ádám harmonika  

18:00 ALBERT ÁGNES DÉL-AMERIKAI FOTÓI /
SOUTH AMERICAN PHOTOS /kazamata előtér/
19:00 ANDALÚZ ASZTAL / ANDALUSIAN TABLE
/spanyolfal/ spanyol performencerek (Pepe Algeciras, Jesus
Olmedo, Antonio Cordones Pinto), flamenco (El Torran de
Jerez – ének, David de la Jeroma - gitár), tapas, bor / wine
20:00 SOVÁK ANNA & AKARODÚGY BAND
/spanyolfal/ latinos világzene / worldmusic, Kereszty Csaba -

gitár, Rakóczy Huba - bass, Ölvedi Gábor és Mózes Zoltán -

ütőshangszerek, Sovák Anna - ének

PRÓBÁK - AKCIÓK 
REHEARSALS - ACTIONS

„40 ÉVE INDULT AZ ELSŐ GYŐRI JAZZKLUB”
EMLÉKEST / “THE FIRST JAZZ CLUB OF
GYŐR CITY STARTED 40 YEARS AGO”

/Ékes terem/
19-22:00 EMLÉKEZÉSEK – RÖVID KONCERTEK
REMINISCENCES – SHORT CONCERTS

DÁNIEL BALÁZS Boogie Woogie Band (Dániel Balázs - zon-

gora, Zink Ferenc - bőgő, Koch Barnabás – dob) és más mu-
zsikusok, a 70-80-as évek magyar jazzklub-hálózatának
vezetőinek találkozója, Iván Csaba előadása a Mediawave jazz-
programjairól, és minden egyéb, ami előkerül a múltból.
22:00 BALÓ QUARTET jazz, Kováts Gergő - szaxofon,

Pozsár Máté - zongora, Ajtai Péter - bőgő, Baló István - dob

23:30 TERRA PROFONDA (ITA/HUN) blues is, nem is
Lo Buglio Vincenzo - ének, Kis Krisztián, szaxofon, koboz,

Szabó Mátyás - gitár, basszusgitár

TANK HEPAJ közösségi akció / community action 

LÖKD MEG AZ AGYAD Harmatpont Egyesület játéka / play

KÖZÖSSÉGI AKUSZTIK TRANSZ
COMMUNITY ACOUSTIC TRANS Aznap Kollégium
SZAMOVÁR Afgán Teaház / Afghan Tee House Dr. Pel-
lek Sándor katonaorvos kezdeményezése / fesztiválközpont

VAJDA LAJOS STÚDIÓ BEMUTATKOZÁSA
LAJOS VAJDA STUDIO PRESENTS

/kazamata/
21:30 MULTIMÉDIÁS KIÁLLÍTÁSNYITÓ
Koncertek a spanyolfal mögött / concerts behind the paravans

22:30 ef.ZÁMBÓ HAPPY DEAD BAND
ef.Zámbó István, Horányi Sándor, Molnár Gábor, Keszei Krisz-
tián, Lukács Gábor, Vázsonyi János, Lovag Roland, Béres
Eszter, Szomráky Julcsi, Simányi Zsuzska, Petrovity Sándor
24:00 CSAKUGYAN BAND
01:00 LOIS VIKTOR & LAJKÓ BENCE LIVE ACT

23:00 i m p o r t /Spanyolfal/ kísérleti zene / experimental

music Kisgyörgy Ilka - ének, Vajsz Kornél - gitár, elektronika

24:00 NYITÓBULI / OPEN PARTY
DJ Ezüstmedve /Spanyolfal/ 
00:30 CHOOSE CHEESE /Ékes terem/ jazz
Cseke Dániel - szaxofon, Menyhért Márton - gitár, Barta
Zalán - e.bass, Baranyi Bence - dob 

utána / after JAM SESSION

22:00 TUDÓSOK /Ékes terem/ underground tánczene /
underground dance music 30 ÉVES A TUDÓSOK!!!
A Tudósok zenekart harminc éve, 1986-ban, az akkor húsz éves
festő, zenész és író drMáriás társaival együtt alapította a vajda-
sági Újvidéken. A csapat meghatározó figurái közé tartozott a
kezdeti években Bada Dada énekes/költő. A délszláv háború elől
Magyarországra költöző zenészek a kilencvenes évek elején
Budapestre tették át a székhelyüket. A zenekar drMáriás veze-
tésével, folyamatosan megújuló tagsággal azóta is szünet nélkül
működik. A Tudósok a magyar underground lerombolhatatlan
bástyája, amely három évtizedes fennállása során számtalan-
szor újult meg érintve, átalakítva, hasznosítva, újraértelmezve
a punk, a jazz, a funk, a pop, a dadaista színház, a költészeti

perfomansz, a fekete színház és egyéb műfajokat.
drMáriás - ének, szaxofon, trombita, Tövisházi Ambrus - or-

gona, Endrei Dávid - basszusgitár, Jeli Gergely - drums

DÉLUTÁNI KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
COMMUNITY PROGRAMS (PM)

A programok helyét és időszakát a programgazdák keresik meg és üzenő
falon keresztül kommunikálják!

17:00 Beszélgetés GRENCSÓ ISTVÁN jazzmuzsikussal
conversation with ISTVÁN GRENCSÓ jazz musician

/Ékes terem/
17:00 MAKHULT GABI Kiállításnyitója
Exhibition opening

BELSŐ IDŐZÍTETT PROGRAMOK 
TIMED PROGRAM

Napijegy: 2.000.-Ft Diákjegy 1.000.-Ft (csak a helyszínen vásárolható)

01:00 GERÖLY TRIÓ jazz
Kováts Gergő - szaxofon, Ajtai Péter - bőgő, Geröly Tamás - dob

02:00 JAM SESSION



29 APRIL, (Friday) 2016. ÁPRILIS 29. (péntek)

CSEREBERE / SWAP Hozz magaddal csereárut! ruha, bor,
könyv, CD, stb. / Bring something to exchange! clothes, wine,

book, etc. ● FAQ Színházi Társulat / Theatre Company

● TANK HEPAJ közösségi akció / community action ● LÖKD
MEG AZ AGYAD Harmatpont Egyesület játéka / play ● KÖ-
ZÖSSÉGI AKUSZTIK TRANSZ / COMMUNITY ACOUS-

TIC TRANS Aznap Kollégium ● SZABADSÁG ÉS FORMA
rajzos - táncos csoport / drawing – dancer group ● CIFRA PIN-
GÁLÓMŰHELY mérai népi díszítések festése / folk motif pa-

inting ● GOMBOLYAG - Thiesz Angéla RETEXTIL akció /
recycling action ● LACZKÓ PÉTER Vándorfényképész /
Travelling Photographer /bástyaudvar/ ● BENNEÜLÉ-
SZETI KÉPMOZGÁSZ ősmozi / Sire Cinema /fesztiválköz-
pont/ ● SZÍN – SZÓ - KÉP találkozó a művészetterápiával /
meeting with art therapy ● NIA MŰHELY KATÁVAL ● CO-
COON MANUFAKTÚRA élj a természet lehetőségeivel –
kozmetikumok és permetszerek készítése / natural cosmetics ●

ORGANIZM Kreatív Közösségi Zene / Creative Community

Music ● SZAMOVÁR Afgán Teaház / Afghan Tee House
/fesztiválközpont/

09-13:00 KATASZTRÓFAVÉDELMI NAP
/teljes fogadótér/ A Katasztrófavédelmi Parancsnokság belső,
szakmai rendezvénye. Ez idő alatt a Fogadótér az együttlét
résztvevői számára zárva lesz!

DÉLUTÁNI KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
COMMUNITY PROGRAMS (PM)

A programok helyét és időszakát a programgazdák keresik meg és üzenő
falon keresztül kommunikálják!

BELSŐ IDŐZÍTETT PROGRAMOK 
TIMED PROGRAM

Napijegy: 3.500.-Ft Diákjegy 2.000.-Ft (csak a helyszínen vásárolható)

10:30 REGGELI IMPROVIZÁCIÓ
BREAKFAST IMPROVISION
a közösségi reggelihez / for common breakfast /bástyaudvar/ 
10-15:00 METHROOM Nyitott Zenei Műhely /
Open Music Workshop /kazamata fogadó/
12-17:00 SOUNDSCAPE Hajnóczy Csaba Hang-
műhelye / Sound Workshop /emelet/

12-16:00 BOTH MIKLÓS Roma & Magyar Zenei Műhe-
lye / Gipsy&Hungarian Music Workshop /Spanyolfal/
13-17:00 MONTANARO Akusztikus Ethno Zenei Műhe-
lye / Acoustic Music Workshop /fogadótér/
15:00 KERESZTELŐ / CHRISTENING Duna Afrika Jimé-
nez Durst magyar-andalúz csecsemő keresztelője /Duna-part/
12-16:00 GRENCSÓ Ifjúsági Szabadcsapata / Open

Youth Collective & SZABADMOZGÁS / FREE MOVING
Workshop /Ékes terem/
16:00 HAMID DRAKE szakmai beszélgetés a világhírű do-
bossal / conversation with the well-known drummer /Ékes terem/

20:00 GRENCSÓ KOLLEKTÍVA /Ékes terem/
Az idén 60 éves Grencsó Istvánt köszöntjük ezen esten! Ezen al-
kalomra szeretnénk visszahozni korábbi szokásunkat, hogy elhe-
lyezünk a színpad szélén egy kosarat, amelybe a „normál” néző
is leróhatja tiszteletét (egy üveg borral, pálinkával, más egyébbel)
az ünnepelt irányában. / István Grencsó turns 60 this year. Bring

a bottle of wine or any presents for his birhday into the basket pla-

ced next to the stage. Grencsó István – szaxofon / saxophone,

duduk, Pozsár Máté – zongora / piano, Benkő Róbert – bőgő /

bass, Miklós Szilveszter – dob / drums

21:45 45 LEÁNY- ÉS LEGÉNYBÚCSÚ / BRIDE AND
GROOM FAREWELL
Argentin-magyar esküvő első szakasza.

22:00 MIQUÉU MONTANARO /spanyolfal mögött/
oxitán ethnozene / oxitan folk music – népi furulya, tangóharmo-
nika, népi dob, ének / folk flute, accordion, folk drum, vocal

22:00 MIKE PARKER’S TRIO THEORY (USA/POL) 
/Ékes terem/ „Zenei műfajok leleményes szintézise jazzben…” /
„an ingenious syntesis of all musical genres… it’s all that jazz sho-

uld be” SlawekPezda - szaxofon / saxophone, Mike Parker –

bőgő / bass, Frank Parker - dob / drums

23:00 BOMA TRUNCATED (HUN/BEL/FIN) 
/Udvari színpad/
A zenekar egyik tagja magyar (Vörös Gábor), aki vagy 15 éve aktív
részese és alakítója a belga zenei világnak. Wouter Vandenabe-

ele – hegedű / violin, Gabor Humble Vörös - ének, gitár / vocal,

guitar, Jouni Isoherranen – basszusgitár / e.bass

24:00 pUULUUp (EST) /spanyolfal mögött/ 
Ethno underground - párbeszéd a természet hangjai és azok
elektronikus variációi közt / A dialogue between familiar natural

sounds and its electronic variations. Ramo Teder - népi hárfa /

harp, looper és más elektronika, ének / vocal, Marko Veisson -

népi hárfa / harp, elektronika, ének / vocal

24:00 GRENCSÓ Ifjúsági Szabadcsapat ZÁRÓKON-
CERTJE / Youth Open Collective CLOSING CONCERT
/Ékes terem/ 15 fiatal muzsikus próbált két napig Grencsó István
vezényletével. Hozzájuk csatlakozott a fiatal kortárs táncosokból
álló SZABAD MOZGÁS WORKSHOP. Lássuk mi lett belőle. / 15

young musicians will play together with Grencsó for two days. The

FREE MOVING WORKSHOP also joins them.

01:00 TAKÁCS & MOLNÁR DUÓ /Ékes terem/
kísérleti zene & noise / experimental music & noise
01:00 CITY BUM BUM (POL/IRE/SEN) /Ékes terem/ afrikai
zenei / inspiring African music

01:00 DJ POZOR /spanyolfal/ balkáni buli / Balkan Party
01:30 JAM SESSION

16:00 A SAJTÓFOTÓZÁSRÓL / ABOUT PRESS

PHOTOGRAPHY Nyikos Péter előadása /spanyolfal mögött/
17:00 DÉL-AMERIKAI MAGYAR NÉPTÁNCMOZGA-
LOM / HUNGARIAN DANCE HOUSE IN SOUTH AME-

RICA beszélgetés esküvőre készülő argentin párral és más
érdekeltekkel / discussion with the bride and groom (Kovács Nor-
bert „Cimbi”, Dűvő zenekar) /spanyolfal mögött/
18:00 AZ UKRÁN NÉPZENÉRŐL / ABOUT UKRA-

NIAN FOLK MUSIC Both Miklós vetítettképes előadása gyűj-
tőútjairól /spanyolfal mögött/
19:00 BELGA-BOLGÁR-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖ-
DÉS (Erasmus Program) beszélgetés a partnerekkel és részt-
vevőkkel / discussion with the partners and participants

/VIP társalgó, fesztivál központ/
18:00 KADA AD LIBITUM improvizatív zenei műhely / im-

provised music workshop /Ékes terem/ Válik László – gitár / gu-

itar, Keszei Krisztián - basszusgitár, gitár / guitar, e.bass, Váczi

Dániel – szaxofon / saxophone, Bartók György - zongora, or-

gona / piano, organ, Sárvári Kovács Zsolt – dob / drums

19:00 ANDALÚZ ASZTAL / ANDALUSIAN TABLE
/spanyolfal mögött/ spanyol performencerek (Pepe Algeciras,

Jesus Olmedo, Antonio Cordones Pinto), flamenco (El Tor-

ran de Jerez – ének / vocal, David de la Jeroma – gitár / guitar),

flamenco taps tanítás, tapas, bor / wine

19:00 ÉSZT ASZTAL / ESTONIAN TABLE /spanyolfal
mögött/ észt animátorok, muzsikusok, tudósok, fesztiválszerve-
zők, szárított hal és vodka / Estonian animators, musicians, fes-

tival organisers, dried fish and vodka

19:00 CSÁNGÁLLÓ EGYÜTTES /Ékes terem/
lemezbemutató koncert / folk music

Sára Csobán - szaxofon, Bagi Bálint - tárogató, Gárgyán Zol-

tán Tamás - klarinét, Johannes Olsson - harmonika, Bősze

Tamás Jean-Pierre - dob, Zimber Ferenc – cimbalom

20:00 AUTENTIKUS FLAMENCO ZENE / AUTHEN-

TIC FLAMENCO MUSIC /spanyolfal mögött/ El Torran de

Jerez – ének / vocal, taps,David de la Jeroma – gitár / guitar

21:00 FERENCZI GYÖRGY & RACKAJAM
/Udvari színpad/



30 APRIL, (Saturday) 2016. ÁPRILIS 30. (szombat)

CSEREBERE / SWAP Hozz magaddal csereárut! ruha, bor,
könyv, CD, stb. / Bring something to exchange! clothes, wine,

book, etc. ● FAQ Színházi Társulat / Theatre Company
/kazamata/ ● LÖKD MEG AZ AGYAD Harmatpont Egyesület
játéka / play ● KÖZÖSSÉGI AKUSZTIK TRANSZ / COM-
MUNITY ACOUSTIC TRANS Aznap Kollégium ● SZA-
BADSÁG ÉS FORMA rajzos - táncos csoport / drawing –

dancer group ● CIFRA PINGÁLÓMŰHELY mérai népi dí-
szítések festése / folk motif painting ● GOMBOLYAG - Thiesz
Angéla RETEXTIL akció / recycling action ● LACZKÓ PÉTER
Vándorfényképész / Travelling Photographer /bástya-
udvar/ ● BENNEÜLÉSZETI KÉPMOZGÁSZ ősmozi / Sire

Cinema /fesztiválközpont/ ● SZÍN – SZÓ - KÉP találkozó a
művészetterápiával / meeting with art therapy ● ORGANIZM
Kreatív Közösségi Zene / Creative Community Music ● SZA-
MOVÁR Afgán Teaház / Afghan Tee House /fesztivál-
központ/ ● PILLANGÓHATÁS AZ ÉPÍTÉSBEN ÉS
ROMBOLÁSBAN / BUTTERFLY EFFECT IN BUILDING
AND BREAKING ● FIKTÍV KÖZÖSSÉG A VALÓSÁG-
BAN / FICTIVE COMMUNITY IN REALITY ● MENE-
KÜLTÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAM / GETTING CLOSER
TO MIGRANTS ● MERZA GÁBOR BESZÉLGET ● ÚJ
AKROPOLISZ Filozófia és Harmónia Műhely / Philosophy and
Harmony workhsop ● MÉHKAS DIA KÉSZÍTŐ MŰHELY

DÉLUTÁNI KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
COMMUNITY PROGRAMS (PM)

A programok helyét és időszakát a programgazdák keresik meg és üzenő
falon keresztül kommunikálják!

13:00 BATARITA – „HairOff” kortárs tánc a Duna-parton /
contemporary dance on the riverside

14:00 FAQ Színházi Társulat / Theatre Company
záróelőadás / closing performance /kazamata/ a 4 nap alatt
létrehozott darab bemutatása
14:00 PYNE NÉPTÁNCEGYÜTTES (LIT) 
/Erődárok színpad/ Nemcsak táncolnak, hanem étel és italbe-
mutatót is tartanak. / Lithuanian folk dance, food and drink

délután / PM PALÁSTI ASZTAL a felvidék ízei, népi
értékei / traditional Slovakian-Hungarian tastes 

SZABADTÉRI IDŐZÍTETT PROGRAMOK 
TIMED PROGRAM

ingyenes / free

14:30 LEÁNYKÉRÉS /Duna-part/ 
MARRIAGE PROPOSAL Az előző nap kezdődő argentin
magyar lagzi második fokozata. Illik megkérni a leányzó kezét.
/ Argentinian-Hungarian wedding party, 2nd part

14:45 ÖRDÖNGŐS Népzenetanoda bemutatója / folk music

/Erődárok színpad/
15:00 NÉPI JÁTSZÓHÁZ - KÉZMŰVESFOGLALKO-
ZÁS / PLAYHOUSE AND ARTISIAN COURSE
/pázsit/ Hárompatak Polgári Társulás

16:00 KINGA & EDI ESKÜVŐJE / THE WEDDING
/Duna-part/ Az argentin-magyar lagzi következő fokozata.
16-18:00 MAGYAR ÉS ARGENTIN LAKODALMI
ASZTAL / WEDDING TABLE /bástya előtt/
Magyar, argentin és örmény ételek, italok kóstolása. Argentin és
örmény táncokkal, dalokkal. / Hungarian, Agentinian and Arma-

nian dances, food and drink

16-18:00 LITVÁN ASZTAL / LITHUANIAN TABLE
/bástya előtt/ A litván népi étkek és italok, fejkendőkötés a lányok-
nak. / food, drink, traditions

16:30 GYEREKTÁNCHÁZ /pázsit/ Hárompatak Polg. Tár-
sulás
17:00 MÁJUSFA ÖLTÖZTETÉS / MAYPOLE
DECORATION /pázsit/ a májusfa közösségi felszalagozása
17:30 MÁJUSFA ÁLLÍTÁS / MAYPOLE ERECTION
/pázsit/ tánccal és zenével (Fajkusz banda) with folk music

and dance

18:00 „KÁOSZBÓL RENDBE”
az Ördögfű és Vatafaka zenekarok agro-indusztriális sámán-
szeánsza / agro-industrial shaman seance with machine parts

/kikötő/  Építkezési állványra szerelet hordókon, csöveken, ki-
szuperált, de működőképes autómotorral zenélnek, de előkerül
a légvédelmi sziréna és a kovácsüllő is. Kilenc dobos, két do-
rombos, és egy kóceráj-technikus celebrálja a szeánszot.
Irgalmatlan vascső állványzat, tetején két oldalt odahegesztett
vashordó, középen egy Zaporozsec motorblokk… A program a
Kultúrkubikos együttműködésével valósul meg.

10-15:00 BOTH MIKLÓS Roma & Magyar Zenei Műhelye
/ Gipsy & Hungarian Music Workshop /Spanyolfal/ egyben a kö-
zösségi reggeli zenekara
11-16:00 MONTANARO Akusztikus Ethno Zenei Műhe-
lye / Acoustic Music Workshop /fogadótér/
10-15:00 METHROOM Nyitott Zenei Műhely /
Open Music Workshop /kazamata fogadó/
12-17:00 SOUNDSCAPE Hajnóczy Csaba Hang-
műhelye / Sound Workshop /emelet/
13:00 “ENGEDEM HADD MENJEN” /fesztiválközpont
VIP társalgó/ Beszélgetés a Csík zenekar tagjaival Lévai Ba-
lázs 14 órakor kezdődő filmjéről.

15:00 ROMUNGRO GIPSY BAND /Udvari színpad/
Suha Vilmos - ének, gitár, Horváth Péter - csajon, szájbőgő,

Drapán László - szaxofon, Visi Roland - kanál, csettegő, dar-

buka, szájbőgő

16:00 ELFELEJTETT LOVASLEGENDÁINK
FORGOTTEN HORSE-RIDER LEGENDS
Cseri Dávid előadása /spanyolfal mögött/
„Hazai megbecsülésük a rendszerváltozás után is csekély ma-
radt, legfőképp haláluk után.  Nem íródtak bele a történelemtan-
könyvekbe, nem neveztek el róluk tereket, de pár kivétellel még
versenydíjakat sem. Legalábbis hazánkban, és úgy gondolom,
ez a legnagyobb szégyen…”
17:00 COLOMBRE BAND /Udvari színpad/
Váray László - ének/voice, gitár, mandolin, Almann Gergő - bil-

lentyűk/keyboard, Panker Gergő - basszusgitár/bass guitar

BELSŐ IDŐZÍTETT PROGRAMOK 
TIMED PROGRAM

Napijegy: 3.500.-Ft Diákjegy 2.000.-Ft (csak a helyszínen vásárolható)

20:00 YEGOR ZABELOV TRIO (BELO) /Ékes terem/
Valami egészen behatárolhatatlan muzsika az ethno, a punk és
a sodrás határvidékén, valamiféle 21. századi űrzene. Talán az
idei Tartóshullám legnagyobb felfedezése. Fesztiválszignálunk
zenéjét is ők játsszák. / Music on the edge of ethno, punk and

stream, space music from the 21st century. They play the music

of our festival trailer. 

YegorZabelov – tangóharmonika / accordion, Alexander Efi-
mov – basszusgitár / e.bass, Vova Berger – dob / drums

21:00 MÜLLER PÉTER SZIÁMI And Friends: MOVIES
FOR THE BLIND /Udvari színpad/ Ezek a dalok rövidfilmek.
Hallgassátok behunyt szemmel. Vetítsetek hozzá. Annak idején a
Sziámi fellépő volt az első Mediawave-en. Örülök, hogy az AndF-
riends-szel újra itt leszünk, és együtt játszunk.
Müller Péter Sziámi - ének, szövegek, Kirschner Péter - gitáros,

zeneszerző, Angler Ákos – dobok, Rentka Zsuzsi – basszusgi-

tár, Varga Orsolya – szintetizátorok, Vendégünk Roszik Hella
(a Pintér Béla Társulat színésze) - ének, hegedű

22:00 HAMID DRAKE SZÓLÓ (USA) /Ékes terem/
A chicagói dobos bizton a legjobb jazzdobosok egyike a világon.
2002-ben, a David Murray Power Quartet tagjaként járt először
a Mediawave-en, aztán számos esetben, többféle formációban.
Lassan nem szokványos muzsikus-szervező kapcsolattá fejlő-
dött ez az évek során. A kreatív fekete jazz nagy és kis mestereit
hozta el közénk William Parkertől Fred Andersonig (chicagói
mesteréig), aki ezenkívül alig járt Európában. Ezek mind egyedi
(nem turné) jelenlétek lettek és emiatt mindig máshogy is mű-
ködtek. Nemcsak jöttek, játszottak és mentek, hanem több napra
belehelyezkedtek a mediawave hangulatba, alakították azt. De
Hamid jól ismeri a kajárpéci pincéket és az egykori Rómer házat
is. Legutóbb amikor három éve itt járt, Tóth Viktorékhoz szállt
be, majd Iva Bittovával duózott emlékezetesen életében először.
Reggeli visszaindulása előtt le sem feküdt, sokak örömére haj-
nalig zenélt Yengibarianékkal és más fiatal muzsikusokkal az
erődben. Most sem turnéban van, csak miattunk jön el Chica-
góból, együtt lenni a Mediawave-es közeggel. / The drummer

from Chicago is surely one of the greatest jazz drummers in the

world. Since 2002, he has not only played at Mediwave with dif-

ferent formations, but also formed the atmosphere of the festival

with participating in jam sessions and workshops and simply with

his presence. A friend of us.

22:30 CSALLÓKÖZ NÉPTÁNCEGYÜTTES / FOLK
DANCE GROUP (Dunaszerdahely, SLK) /Udvari színpad/
Oláh Attila „Nyuszi” vezetésével az argentin magyar lakodalomhoz
csatlakoznak műsorukkal, de egyébként egész délután sütnek-
főznek az asszonyaik az esti lagzira. / They’ll participate at the

wedding but also cook all day long for the wedding party

22:45 FILMFESZTIVÁLZÁRÓ DÍJHIRDETÉS
/Udvari színpad/ + A „Párhuzamos kultúráért” díjak átadása
23:00 MENYASSZONYTÁNC
DANCE WITH THE BRIDE /bástyaudvar/ 
A lakodalom folytatása. Itt lehet átadni az ifjú párnak a hozott
ajándékokat. Aki igazán ki akarja venni a részét a lakodalomból,
és nem csak bámészkodó néző szeretne lenni, annak döntése-
ket kell hozni! Kívül lenni a dolgon, vagy a közösség tagjának
lenni. Utóbbi azonban kötelezettségekkel jár, ahogy az „való”
vagy népi világban is van. Azzal különbséggel, hogy az ajándék
bármi, akár jelképes is lehet. Nem kell feltétlen mosógépet és
étkészletet hozni. De bármilyen lakodalomban elfogyasztható,
megiható ajándéknak örülni fogunk! / You can give your presents

to the married couple here. If you want to be part of the wedding

community, it is a correct thing to bring something symbolic to

them. Just like in folk tradition.

23:00 PENGUIN SOUND SYSTEM, azaz Dj Zöld záróbu-
lija a Duna-parton / dj Zöld’s closing party by the riverside

23:30 BOTH MIKLÓS Roma & Magyar Zenei Műhe-
lyének zárókoncertje / Roma & Hungarian Music
workshop closing concert /Udvari színpad/ Az éjszakai
mulatság kezdő felütése, várhatóan több külföldi vendéggel.
24:00 LAKODALMI MULATSÁG / WEDDING PARTY
/Bástya fogadótér/ a Csángálló és a Fajkusz Banda (Fajkusz Attila
- prímás / violin, Erőss Sándor - harmonika / accordion, Szőke
Gergely - kontra / viola, Szőke Ernő – bőgő / bass) zenéjére

23:45 GYALOGFÉNY (Szeged Hangfürdő project) 
/kazamataterem/

24:00 ASSIF TSAHAR & TATSUYA NAKATANI
(USA/JPN) /Ékes terem/ improvizatív zene / improvised music

Assif Tsahar - szaxofon / sax, Tatsuya Nakatani - dob / drums

Két középgenerációs, jónevű improvizatív zenei bozótharcos
összefogása Amerikából és Japánból.
00:30 DZSEZTÁN (ROM) /Udvari színpad/
Ethnorock zene Marosvásárhelyről / ethno rock from Targu

Mures, Transylvania. Hána László – dobok / drums, Ila Gábor
- elektromos zongora / electric piano, Ritziu Ilka-Krisztina -

ének / vocal, Molnár Ede - basszusgitár / bass guitar

01:00 DRAPÁN’S BLUE DEVILS /spanyolfal mögött/
Drapán László - szaxofon / sax, Hammond sk2, zenekarvezető,

Csütörtöki Tamás - ének / vocal, Dankovszky Áron - gitár /

guitar, Létray Zoltán - billentyűs hangszerek, ének / keyboard,

vocal, Barabás Tamás - basszusgitár / bass guitar, Horváth
Péter – dob /drum

01:00 TARAF DE AKÁCFA (FRA/SWE/USA)
/Ékes színpad/ Balkáni tánczene zárásként. / balkan dance

music, Johannses Olson (SWE) – tangóharmonika / accordion,

Lulu Starr (USA) – hegedű / violin, Valentin Desmarais (FRA)

– bőgő / bass, Isaac Zaqui Misri (USA) – gitár / guitar.

02:00 JAM SESSION /erőd/

22:00 STEVE SAVANYA (CND) ének, gitár / vocal, guitar
/spanyolfal mögött/ 
Savanya István a 80-as évek elején disszidált Kanadába, ahol te-
vékeny résztvevője lett Dél-Alberta magyar kulturális életének. A
80-as évek közepe táján megalakította a Kaláka irodalmi színpa-
dot, amely öt előadást vitt sikerre István rendezésében. Vers-meg-
zenésítéseiben tudatosan törekszik magyar népzenei elemek
megszólaltatására, népi hangszerek használatára. / Music poems

18:00 IN MEMORIAM KŐRÖSI ZOLTÁN
/spanyolfal mögött/
Grencsó István (szaxofon) és Szemző Tibor (zongora, elekt-

ronika) zenés emlékezése / memorial evening with music

18:00 PIZSAMÁTOR – Rutkai Bori Band
/Ékes terem/ interaktív mesekoncert sok játékkal, tánccal gyer-
mekeknek és felnőtteknek / interactive tale concert with plays

and dance for kids and adults

„Rutkai Bori, ha egyszer kinyitja a csapot, akkor jönnek vele az
archaikus társadalmak, az egész galaxis, de előkerülnek kaka-
ózással és Télapó-várással töltött téli napok, mindenféle apró
lények, házi és technológiai varázslatok.” Rutkai Bori - ének /

vocal, Darvas Kristóf - zongora / piano, Szerető Dániel - basz-

szusgitár / bass guitar, Dudás Zsombor - dob / drum

19:00
ANDALÚZ 
ASZTAL
ANDALUSIAN
TABLE
/spanyolfal 
mögött/ spanyol
performencerek
(Pepe Algeciras,
Jesus Olmedo,
Antonio 
Cordones
Pinto), flamenco
(El Torran de
Jerez – ének /

vocal, David de
la Jeroma– gitár

/ guitar), 
flamenco taps 
tanítás, tapas, bor / wine

19:00 FOLKSZ /udvari színpad/ 
A kompozíciók szerzője és a zenekar alapítója Várnai Dániel gi-
táros. Többnyire népzenei dallamok improvizált változataiból ki-
indulva, másként harmonizálva, a népzene elemei mellett saját
gondolatok belefűzésével állítja össze a darabokat, melyek végül
a zenekar előadásában szólalnak meg egészen egyedi módon.
/ folk music  improvisations, Várnai Dániel - gitár/ guitar, Eged
Márton - bass, Varjú Attila - dob / drum, Tímár Sára - ének /

vocal, Kerényi Róbert - furulya / flute

20:00 UJJ ZSUZSI & DARVAS KRISTÓF DUÓ
/spanyolfal mögött/ Ujj Zsuzsi ének/vocal, Darvas Kristóf –

zongora/piano A Csókolom rokkendrollja helyett ez a felállás sok-
kal puritánabb és intimebb, ahol a szövegek súlya még inkább
telibe találja az embert… A Csókolomból is ismert számok mel-
lett itt előkerül még néhány más dal is. Keserédes fatál-sanzon.
/ Bittersweet fatal shanson



ARGENTÍN-MAGYAR ESKÜVŐ ÉS LAKODALOM
A felhasznált fotók az előző évi bolgár esküvő hangulatai, Varga Jani,

Szerda Zsófi  és Simon Csaba készítette őket.

A házasulandó pár nagy vágya, hogy régi magyar hagyományok
szerint kelhessen egybe. Mihályfy Kinga és Eduardo Bonapar-
tian (édesanyja magyar), a Buenos Aires-i Regősök néptánc-
együttes vezetői. Innen a népi lakodalom ötlete.
Némi tépelődés után elfogadták a Tartóshullám/Mediawave aján-

latát/ötletét, hogy az idei „együttlét” keretében, egy nagy sza-
bású „közösségi esküvő és lakodalom” keretében keljenek
egybe.
A barátok és ismerősök ajándéka az lesz, hogy egy nagyon szí-
nes, a magyar lakodalmi hagyományok sok elemét felelevenítő
élménysoron visszük végig Kingát és Edit. Ők pedig bizton be-
lehozzák ebbe argentin és örmény – Edi édesapja örmény – ha-
gyományaikat. Az együttlét filmes és muzsikus vendégei is
hozzáteszik a magukét.

És itt merül fel egy lényegi, de nem szokványos kérdés (mert
egy rendezvénybe van ágyazva a lakodalom), hogy a Tisztelt
érdeklődő hogyan viszonyul hozzá? Bámészkodó nézőként, aki-
nek esetleg egy pohár bort és egy szelet kalácsot dobnak a la-
kodalmi kocsiról, vagy a násznép része kíván lenni? 
Érdemes elgondolkodni a kívül vagy belül lenni állapotán, mert
most ez lehetséges, sőt illik is, főleg előzetesen. Mert a belül
lenni állapot, azaz a násznép közé tartozni, az a hagyományok
szerint áldozatokkal jár. Illik ajándékot vinni az ifjú párak, illik
„adózni” az ifjú pár jövőjére a menyasszonytáncban… Azaz ez
egy próbatétel: miképp tanuljuk vissza hagyományaink gyakor-
lása! De mivel ez a valóság „stimulálása”, mondhatni egyéni pró-
batétel, ezért teszünk engedményeket. A násznép körébe
kerülés minimális költségekkel jár – de nem megúszható és

pénzzel nem megváltható, azon előzetesen gondolkodni illik,
kell -, mert a jelképes értékű ajándék kötelező (pl. lehet bármi-
lyen kézi készítésű termék, szóval ne a TESCO-ban vedd), a
menyasszonytáncban a bedobott összeget személyenként 500
forintban maximalizáljuk.  Ezen kivesző közösségi alapú gon-
dolatok és módszerek alapvetően is illeszkednek Együttlétünk
szellemiségéhez. Élj vele! Gyakorold! A pénz nélkül is van élet!
Cserélj! Vedd át a szellemiséget: „HA HOZOL! VISZEL!” Mindez
értendő materiális és szellemi értelemben is!
Visszatérve a lakodalomra:
Kovács Norbert „Cimbi” és Dűvő zenekar több éve jár közéjük
tanítani és egyként álltak Kinga és Edi lakodalmának megszer-
vezése és lebonyolítása mellé. 
Hozzájuk csatlakoztak a hátteret biztosító, a Mediawave Népi
Műhely alapját képező győri Köcsögök és Dudák Néptáncegyüt-
tes tagjai, valamint a dunaszerdahelyi Csallóköz néptáncegyüt-
tes és a nádszegi (Csallóköz) hagyományőrzők. A vőfélykedést
Kovács Krisztián „Kiki” vállalta. A néptáncos Hahn-Kakas István
vállalta a lakodalmi étkek elkészítését, önkéntes segítőkkel ki-
egészülve. A Dűvő, a Fajkusz Banda és a Csángálló szolgáltatja
a zenét a mulatsághoz

KINGA ÉS EDI
esküvőjének és lakodalmának vázlatos programja

április 29. (péntek)
délután – előkészületek, ételek készítése, viseletpróba, az észt
és az andalúz „asztal” meglátogatása, ismerkedés a vőféllyel és
a többi kulcsfigurával
este – lány és legénybúcsú, természetesen külön mulatság a
Dűvő és a Csángálló zenekarok zenéjére, de a kezdet a Fe-
renczi György és a Rackajam koncerthez kötődik
április 30. (szombat)
délelőtt – előkészületek – lakodalmi étkek készítése, a meny-
asszony felöltöztetése
14:30 Leánykérés (Erőd Dunai bástya előtti pázsiton)
Utána: Népi játszóhát és az Ördöngős népzenetanoda bemuta-
tója
15:00 Romungro Gipsy Banda – kis cigánytánc a násznépnek
15:45 Zenés esküvői menet a Duna-partra (Fajkusz banda)
16:00 AZ ESKÜVŐ a Duna-parton
Utána: gyerektáncház
16:30 Zenés esküvői menet a májusfához
17:00 Májusfa öltöztetés az ifjú pár bevonásával
17:30 Májusfa állítás – körtánc a májusfa körül (zene: Faj-
kusz Banda)
Majd: ajándékok átadása
Közben - 16-18 között – Litván asztal, argentin és ör-
mény ételek, italok kóstolása
19:00 Andalúz asztal
23:00 Menyasszonytánc (bástyaudvar) – zene: Fajkusz
Banda, Csángálló
23:30 Both Miklós Roma & Magyar Zenei Műhelye kezdi a
talpalávalót.
24:00 Lakodalmi mulatság (fogadótér) ameddig tart a Faj-
kusz és a Csángálló zenekarok segítségével, de lesznek alter-
natív táncolási alkalmak is: Taraf de Akácfa (Ékes terem),
Drapán’s Blue Devils (Spanyolfla mögött), Penguin Sound
System, Dj Zöld (Duna-part).

KIÁLLÍTÁSOK
ANTILOGIKA - a Vajda Lajos Stúdió multimédiás kiállítása, 
ISMERETLEN UKRAJNA - Both Miklós fotókiállítása, 
ELKÉSETT MEDIAWAVE EMLÉKEK - Radu Igazság fotókiál-
lítása, továbbá több közösségi programhoz is kapcsolódik fotó
vagy képzőművészeti kiállítás,
A FÉNYÍRÓ ÁLMA - Szémán Richárd utcaszínházi fotói

SZEMLÉLETI ÁTHANGOLÓDÁS - 
C S E R E B E R E

Örülnénk, ha minél többen nem a megszokott fesztivállátogatási gesz-
tusokkal közelítenének hozzánk. Ötödik éve új hangulatok, működési,
hozzáállási elvek meghonosításával kísérletezünk a fogyasztáscent-
rikus és tömegalapú mai valóság ellenében, és már elmondhatjuk,
nem eredmény nélkül. Ma már bátran kimondhatjuk, hogy a mi for-
mánknak, EGYÜTTLÉT-ünknek nincs szüksége a bámészkodó, fo-
gyasztani akaró közönségre. Sokkal inkább a részt venni és benne
lenni akaró, de leginkább tenni akarókra, akik egy közösség részei.
A rendezvényszervezők nagy dilemmából, hogy "közönség vagy kö-
zösség", mi az utóbbit választottuk. Ez legyen figyelmeztetés az
EGYÜTTLÉT-re jövést tervezgetők felé. Elsősorban ne tömött pénz-
tárcájukat rakják el! Sokkal inkább gondolják végig, hogy mit kell do-
logi és gondolati szinten magukhoz venniük, hogy egy kisebb vagy
nagyobb közösség részeként jól érezzék magukat. Ha nagyon le aka-
rom egyszerűsíteni a dolgot, akkor úgy kell készülni, mintha egy há-
zibuliba vagy lakodalomba mennénk. Tudjuk, hogy a házigazda
készül valamivel, és ő nagyobb részt bevállal a közös jó érzés kiala-
kításából, de nekünk is illik valamit hozzátenni, ajándékba vinni. De
mivel az EGYÜTTLÉT mégsem egy házibuli, azon hogy mit is (?),
azért érdemes egy kicsit elmélázni. Az egyik lehetőség mindenképpen
az, ha tudatosan készülünk a csereberére. Akár arra, hogy a csere-
bere shopban cserélgetünk, de megtalálhatjuk spontán is cserepart-
nereinket. Egy jó időben előhúzott pálinkás butykos vagy
süteményestál, lehet egy jövendő barátság csirája...
Ne feledd! - HA HOZOL, VISZEL! 
(és ez nem csak anyagi értelemben értendő)

25. BILIBÁNCS - 2016. július 14-17. - Rábapatona

LASSÚ VÍZ...
…személyesség, emberléptékűség, a természetben való élés gyakorlása… műhelyek, koncertek, filmvetítések, kiállítások… a fesz-
tiválforma megkérdőjelezése, elvetése... semmi szenzáció és tömeg, csak jóérzés és hangulat…
A „lassú víz” egy új/régi közösségi együttlétforma kialakítására/visszahozására tesz kísérletet. Mozgalmat, ellenáramlatot indítva a
tömeg és fogyasztásalapú formák egyre erősödő túlsúlya ellenében. Az „ipari” helyett a „kézműves” szervezést és megvalósítást
tartjuk követendőnek. A 25 éves Mediawave „melléktermékeként”, a Szelektív 2010-ben, Őriszentpéteren indult, majd 2011-2015
között az Ördögkatlan Fesztivál keretében. 2016-tól új helyszínünk a somogyfajszi kastély és a környező természetvédelmi terület. 
szervező: Mediawave Alapítvány, házigazda: Somogy Természetvédelmi Szervezet és Zöld Folyosó Közalapítvány

1 MAY, (Sunday) 2016. MÁJUS 1. (vasárnap)

TANK HEPAJ közösségi akció / community action ● LÖKD
MEG AZ AGYAD Harmatpont Egyesület játéka / play ● KÖ-
ZÖSSÉGI AKUSZTIK TRANSZ / COMMUNITY ACOUS-

TIC TRANS Aznap Kollégium ● SZABADSÁG ÉS FORMA
rajzos - táncos csoport / drawing – dancer group ÉPÍTSÜNK
ÓRIÁSMANDALÁT ● CIFRA PINGÁLÓMŰHELY mérai
népi motívumok festése / folk painting workshop ● GOMBO-
LYAG - Thiesz Angéla RETEXTIL közösségi akció / recycling

program ● SZŐJÜNK EGYÜTT! / LET’S WEAVE TO-

GETHER régiós textilesek bemutatója szervező: Nyikus Anna
● LACZKÓ PÉTER Vándorfényképész / Travelling

Photographer /bástyaudvar/ ● BENNEÜLÉSZETI KÉP-
MOZGÁSZ ősmozi / Sire Cinema /fesztiválközpont/ ● CSE-
REBERE Hozz magaddal csereárut! ruha, bor, könyv, CD, stb.
/ SWAP MARKET Bring something to exchange! clothes,

wine, book, etc. 

10:30 REGGELI IMPROVIZÁCIÓ
BREAKFAST IMPROVISION /bástyaudvar/
10-15:00 METHROOM Nyitott Zenei Műhely /
Open Music Workshop /kazamata fogadó/

BELSŐ MOZI ÉS KÖZÖSSÉGI 
PROGRAMOK

Napijegy: 1.000.-Ft Diákjegy 500.-Ft (csak a helyszínen vásárolható)

KÜLSŐ MAJÁLIS PROGRAMOK 
ingyenes programok /  free

13:00 KÖZÖSSÉGI AKUSZTIK TRANSZ / COMMU-
NITY ACOUSTIC TRANS /Duna-parti színpad/
15:00 DŰVŐ BANDA + CIMBI ÉS BARÁTAI
& FRIENDS /Duna-parti színpad/ magyar zenei és tánc kereszt-

metszet által a Kárpát-medencén / Hungarian folk music and

dance in the Carpathian basin, Hrúz Dénes - prímás. Hrúz Sza-

bolcs - primás, Nagy Zsolt - kontra, Mohácsy Albert - bőgő

15:00 FAQ Színházi Társulat / Theatre Company
záróelőadás / closing performance /kazamata/ az 5 nap alatt lét-
rehozott darab bemutatása

17:00 MONTANARO WORKSHOP ZÁRÓKONCERT
CLOSING CONCERT /erődárok színpad/ Akusztikus Ethno
Zenei Műhely sok külföldi vendégmuzsikussal / acoustic works-
hop with international musicians
18:00 INDIAI TÁNCOK RADZSASZTÁNBÓL /erődárok
színpad/ tánc / dancer: Ábrahám Judit

18:00 AURÓRA /Duna-parti színpad/ a győri legenda
akusztikus punk verziója / acoustic punk
Víg László "Vigi" - ének, gitár, Goriczki Szabolcs "Kisbé" -

basszusgitár, Víg Norbert "KisRóka - dobok

16:00 pUULUUp (EST) /Duna-parti színpad/ ethno 

underground, Ramo Teder - népi hárfa, looper és más elektro-

nika, ének, Marko Veisson - népi hárfa, electronika, ének

16:00 LAIMINGIO (LIT) /erődárok színpad/ litván népzene
/Lithuanian folk music, Dorotė Zdanavičiūtė - ének, būgnas,

Agota Zdanavičiūtė - ének, kanklės

17:00 EGRI CSILLAGOK /Bástya előtti pázsit / Boka Gábor
új vásári komédiája - premier!!! / Street Theatre A mecséri közös-
ség szereplésével, zene Gombai Tamás (hegedű).
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