29.
2019. április 30 – május 4.
Monostori Erőd, Komárom

fotó: Nyikos Péter
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MEDIAWAVE Nyári Művészeti Műhelyek és Közösségi Együttlét
művészeti, közösségi és természetmegismerő műhelyek
Kond kastély és somogyfajszi madárparadicsom
2019. július 17 – 26.
információ: hartyandi@gmail.com
A „lassú víz…” mozgalom szellemében hívjuk együtt tevékenykedni szimpatizánsainkat e nyár közepi időszakban, „Matula bácsi” világába,
egy nem mindennapi természeti közegbe. Itt nemcsak a lassan feledésbe merülő természetben élés praktikáit lehet gyakorolni, vagy próbálkozni
azzal, hogy hassa át az élő és burjánzó természet művészeti tevékenységünket, hanem kísérletezhetünk azzal is, hogy legalább erre a hétre
miként szabadulhatunk meg mobil és FB függőségünktől. Számtalan művészeti és közösségi műhely várja együttműködő tagjait – filmes,
fotós, építész, zenei (Montanaro, Ferenczi Gyuri), kortárs táncos, népi, hagyománygyűjtő, stb. -, de tavaly egy patak parti, árnyas fákkal védett
helyen a velünk levő gyermekek saját falu építésébe kezdtek, a patak felduzzasztásával. A felnőttek a művészeti kísérleteken kívül berekben
vadászó, halászó/horgászó életmódot is élhetnek a tavakban, mocsarakban, hogy esténként a megszerzett zsákmányból - közösen elkészített
- ételek illata lengje be táborunkat.
Ha megérintett nyári közösségi együttlétünk szellemisége, és tettre késznek érzed magad egy másfajta életmód kipróbálására, csatlakozz
hozzánk. Nemcsak részt vehetsz benne, hanem saját ötleteidet is belehozhatod. Nem kell nagy dolgokra gondolni: merj kicsiben gondolkozni,
merj lelassulni!

A PárhuzAmos kultúrA DÍJ
Parallel Culture award
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 divatos kulturális irányzatokhoz, hanem saját, belső művészeti iránytűjük által kijelölt útjukat járják.
Az elismerés neve a ”PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT” díj lett, amelyet 2001 óta kapnak meg az arra érdemesek a MEDIAWAVE Fesztivál keretében.
In the 1995 Hungarian cultural organizations that were considered “alternative” created the “RAVAZD ROUNDTABLE” – Ravazd was where they had their first meetings. The “RAVAZD ROUNDTABLE” acted as a group
representing the interests of alternative cultural organizations for years. Upon Bakács Tibor Settenkedő’s
suggestion the organization – following the Russian example – introduced the concept of “parallel culture.”
In 2001 the MEDIAWAVE Foundation initiated that along the lines of the intellectual endeavors of the “RAVAZD
ROUNDTABLE” an award should be created and given to those artists who could be impulsive, strong and
even difficult personalities, other times they are humble, quiet people who are almost imperceptible. What
unites them is that they have not been broken or dragged down to mediocrity by political pressure or the
pressure of their environment.

Nemzetközi Film és Zenei Együttlét / International Film & Music Gathering
30 april – 4 May 2019. április 30 – május 4.
moNostorI ErŐD – komárom
Információ / Information: www.mediawavefestival.hu E-mail: info@mediawave.hu
Kiadja a MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány
Felelős kiadó: Hartyándi jenő
FŐTÁMOGATÓK / MAIN SUPPORTERS

2020 TROUBADOURS PROjEcT

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
COLLABORATIVE PARTNERS
Élő Forrás
Hagyományőrző
Egyesület
Császi Gyuri

MÉDIA PARTNEREK / MEDIA PARTNERS

W|EEPLQWJpSN|OFV|Q]Ę

JEGYVásárlás
NAPIJEGYEk / daIlY tICKetS
Április 30. / 30th April
Május 1. / 1st May
Május 2. / 2nd May
Május 3. / 3rd May
Május 4. / 4th May

– 3 000 Ft
– 7.000 Ft
– 7.000 Ft
– 7.000 Ft
– 7.000 Ft

Kedvezményes (diák, közösségi) / Discounted (student, community): 1.500 Ft
Kedvezményes (diák, közösségi) / Discounted (student, community): 3.500 Ft
Kedvezményes (diák, közösségi) / Discounted (student, community): 3.500 Ft
Kedvezményes (diák, közösségi) / Discounted (student, community): 3.500 Ft
Kedvezményes (diák, közösségi) / Discounted (student, community): 3.500 Ft

BÉrlEtEk / PaSSeS (Érvényes április 30 – május 4 között / Valid between 30th April - 4th May)
szállás nélkül / no accommodation – 15.000 Ft Kedvezményes (diák, közöss.) / Discounted (stdnt., cmty.): 7.500 Ft
sátorhellyel / with camping – 20.000 Ft
Kedvezményes (diák, közöss.) / Discounted (stdnt., cmty.): 10.000 Ft
ággyal / with bed – 25.000 Ft
Kedvezményes (diák, közöss.) / Discounted (stdnt., cmty.): 12.500 Ft
► 14 év alatt és nyugdíjasok részére a belépés ingyenes. / Children under 14 years and pensioners can enter free of charge.

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% felajánlása 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 öszszege 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
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ÁPRILIS 30. / 30 APRIL (kedd / Tuesday)

A Filmalap kezdeményezésére tavaly óta április 30. a magyar film ünnepe. A 2018-ban hagyományteremtő céllal indított első MAGYAR FILM NAPjÁhoz országszerte több mint 100 szervezet csatlakozott, és végül mintegy 50 helyszínen rendeztek magyar filmes programokat mozikban, filmklubokban,
iskolákban, könyvtárakban, művelődési házakban Budapesten, a nagyvárosokban és a legkisebb településeken egyaránt.
A Mediawave az elsők között csatalakozott a programhoz, a versenyfilmek jelentős része magyar filmalkotók munkáiból áll. Az egyéb filmes események,
konferenciák, beszélgetések, tematikus vetítések mind lehetőséget kínálnak a a célkitűzésben megfogalmazott szempontok megvalósítására, a magyar
film népszerűsítésére. A közönség és a film találkozása nemcsak szórakoztatásról szól, de lehetőséget kínál az értékes az értékes alkotások elmélyült
befogadására a vetítéseket követő beszélgetéseken.
Ebben az évben kiemelkedően nagy számú nevezés érkezett az előzsűrihez, több mint négyezer film hónapokig tartó értékelő munkája, megbeszélése
során alakult ki a versenyprogram.
Magyarországi fesztiválok közül egyedül a Mediawave szervez online versenyt, a filmeket műfaji és tematikus bontásban a klasszikus filmfesztivál kezdetéig lehet megnézni. A filmeket szakemberekből álló zsűri és a közönség is értékelni fogja.
A magyar filmek a Média Mecenatúra támogatásának köszönhetően pénzdíjban részesülnek. Tekintettel a magyar film napja eseménysorozatra, ezen
a napon adja át a magyar filmeknek a zsűri a díjakat, és ezen a napon tekinthetik meg nézőink Milorad Kristic “Ruben Brandt, a gyűjtő” című különleges,
egész estés animációs filmjét.

16:00 Filmvetítés / Cinema (Tiszti terem / hall)
VIláGkÉPEk 1 / wOrld & IMaGeS 1
Breier ádám (HUN): A báró hazatér / the Baron returns
Érzékeny portréfilm Krasznahorkai László író életéről és művészetéről
(Tartalmát lásd a 38. oldalon / See content on page 38.)

21:00 Filmvetítés / Cinema (Tiszti terem / hall)
milorad kristić: ruben Brandt, a gyűjtő / ruben Brandt, the
Collector (HUN)
A művészet olykor veszélyesebb, mint az élet, derül ki a tavalyi év
nagysikerű, egész estés magyar animációs akció-thrilleréből. / A psychiatrist who has a roster of criminal patients must exorcise some strange
demons. (Tartalmát lásd a 44. oldalon / See content on page 44.)

18:00 Filmvetítés / Cinema (Tiszti terem / hall) kIsJátÉkFIlmEk 1 / SHOrt FICtIONS 1 (Tartalmát lásd a 29. oldalon / See content on page 29.)
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A NYITÓEST KONCERTJEI

fókuszban Győr zenei élete / in focus: music life of Győr
20:00 lEmurIAN Folk soNGs

(Spanyolfal / Spanish hall)
Benus Krisztina – ének / vocal, Ambrus Bence –
gitár / guitar, Nemesházi Attila – basszusgitár /
e.bass), Baumgartner István – dob / drums

Sokat utazó zenekar, akik az életérzésüket magukkal viszik, és szívesen adnak belőle másoknak is. 2015 környékén alakult az alapzenekar,
2017 óta játszik ebben a felállásban. Voltak francia-német turnén, Ozorán, játszottak az Alpok tetején, dohos pincékben. Alapkoncepció:
"agymosás" művészettel, mert az agy piszkos,
beteg és folyamatos a leépülése… De minél nagyobb a sötétség, talán annál kisebb fénycsóva
is számít. / “Close your eyes and let the mind expand. Let no fear of death or darkness arrest its
course. Allow the mind to merge with Mind. Let it
flow out upon the great curve of consciousness.
Let it so aron the wings of the great bird of duration, up to the very Circle of Eternity.” ― Hermes
Trismegistus

20:00 FusIoN JAm trIÓ

(Ékes terem / hall)
Drapán László – HAMMOND SK2, szaxofon, klarinét / saxophone, clarinet, Györgyfi Gábor – gitár
/ guitar, Horváth Péter – cayon, dob / drums
A fusion valójában egy nehezen meghatározható
zenei stílus, inkább egy zenei megközelítés.
Fusion

dean music to the future. Electroacoustic music
project by the argentine Facundo Salgado, that
experiments fusing rhythms and sound textures
from different parts of South America – principally
from the Andean region – with urban beats such
as Dub, HipHop and House. Rumbo Tumba's
music harmonizes the deep emotions of living in
contact with nature and the everyday dynamics
of large cities, bridging the gap between two
worlds that often seem antagonistic. Mountains
and cities, earth and asphalt, wood and electricity
merge together to give birth to his sound.

alapítottak. A mi történetünk zenészekről szól,
akik barátok lettek. Az összetartó erő a zene, hiszen mi együtt szeretünk zenélni. Repertoárunk
igazán sokszínű, nem szorítjuk magunkat korlátok közé. Zenénkben a rock, pop, underground
és blues hangzásvilága egyaránt megtalálható.
Szövegeinket az élet élményeinkből merítjük. /
Fusion of rock, pop, underground and blues

24:00 PorGY’s
22:00 ABIGÉl

(Spanyolfal / Spanish hall)
Várallyay Benedek – ének, gitár / vocal, guitar,
Mártha Kristóf – basszusgitár / e.bass), Milei
Bálint – dob / drums
„…mindhárman tanult zenészek vagyunk (Bartók
Zeneművészeti, Liszt Ferenc Egyetem, Kőbányai
zenesuli stb. – a szerk.), de ez az elemi zúzás
mindannyiunknak nagyon bejött. El is kezdtünk
jammelni és egyszerűen összeállt! Nem kellett
erőlködnünk, jöttek a témák, semmi virtuózkodás,
csak mindenki beletette, amit csak tud!... Klasszikus rockbandát akartunk, ahol nem csak a zenélés a közös élmény, hanem akikkel bármikor
megiszol egy sört. Külön érdekesség, hogy egy
évvel ezelőtt még egyáltalán nem mertem énekelni – még barátok előtt is csak nagy ritkán,
hiába volt ott mindig is a fejemben, hogy ezt is
szeretném csinálni. Aztán egyik próbán úgy hozta
a hangulat, hogy beleillett, beleénekeltem és így
maradtunk!" / Grunge-punkfrom Budapest.

21:15 rumBo tumBA /ARG/

(Ékes terem / hall)
Facundo Salgado – mindenféle hangszerek és
loop / acoustic instruments and loop
A RumboTumba az argentin Facundo Salgado
elektroakusztikus zenei projektje, amelyben az
előadó Dél-Amerika különböző részeiről – elsősorban az Andok-régiójából – származó ritmusokkal és hangzásvilággal kísérletezik, olyan
urbánus zenei stílusokkal vegyítve, mint a dub, a
hiphop és a house. / A craftsmen of organic
loops, a one man orchestra playing, recording
and mixing traditional wooden instruments in realtime, taking South American folklore and An-

(Spanyolfal / Spanish hall)
Horváth Alexandra, Karácsony Borsfai Barbara,
Illés Zoltán – ének / vocal, Borsfai Balázs –
gitár / guitar, Gaál Szabolcs & Kovács Richárd
– szintetizátor / keyboard, Sántha András –
basszusgitár / e.bass, Kollár László – dob /
drums, Karácsony Balázs – percussions
A tribute zenekar ötlete 2014 vége óta érlelődött
Kollár László, Borsfai Balázs és Sántha András
agyában, majd lassan, több lépésben megtalálták hozzá a többi tagot is. A Porgy’s elnevezés,
egy TOTO sláger, Georgy Porgy című dalából
született fantázianév. / The TOTO tribute from
Hungary...

01:00 JAm sEssIoN / ÖrÖmzENE

(udvar / yard)
a fesztiválon lévő muzsikusok részvételével / with
participation of musicians present at the festival

23:00 loosE (Ékes terem / hall)

Szántó Klaudia – ének / vocal, Almann Gergő –
billentyűs hangszerek / keyboards, Fazekas
Tamás – gitár / guitar, csányi László – basszusgitár / e.bass, Kovács Gábor – dob / drums
Rengeteg történet szól barátokról, akik zenekart

5

MÁJUS 1. / 1 MAY (szerda / Wednesday)
10:30 ”NÖVElÉs vagy NEVElÉs”
mŰhElYmuNkA 7
”eNlarGe or eduCate” 7
(Baka terem / hall)
A pályázat fő célkitűzése:
Közösségalakító tevékenységek Magyarország
hátrányos helyzetű térségeiben / Communityforming activities in disadvantaged areas of Hungary / projekt presentation and results of the
research.

A MAJÁLIS NAPJA / THE DAY OF MAYPOLE
14:00 AuDE VuIllEmIN:
mozDulAtlANsáG / StatIONarItY
(FRA) (pázsit / lawn)
Francia kortárs táncos performansz.
Contemporary dance performance.

FrANCIA & orosz EskÜVŐ És
lAGzI

Első műhelymunka témája:

nyitóeseménye, azaz a

„lAssú VÍz…” – kÖzÖssÉGAlAPú

lEáNY- És lEGÉNY BúCsú kezdete

rENDEzVÉNYEk tAlálkozÓJA
Résztvevő:
Garay Éva az elmúlt év történéseit foglalja
össze, Hartyándi jenő, a „lassú víz…”-ről, Kuklis
Katalin, a csallóközi alternatív színházi mozgalomról, Orbán Tamás, az udvarhelyi emlékjel-hagyásokról, Koncz csilla a csallóközi kisközösségek lehetőségeiről, Benke Paulina, a moldvai
csángók alternatív anyanyelv tanulásáról.
Támogató: EFOP-5.2.2-17 Transznacionális
együttműködések pályázat

14:00 VIráGzÓ ÉNEkEGYÜttEs
VOCal eNSeMBle

kikiáltó / barker: Kovács Krisztián „Kiki”
Ceremonial opening of the wedding celebration
and beginning of the bachelor/-ette party.

(pázsit / lawn)
Gyüttment program
"A Virágzó Énekegyüttes friss hangzása, előadásmódja, kreatív, mégis mindig az ősforrásból
fakadó feldolgozásai az élő magyar népzene
gyémántszilárdságú bizonyítékai."(Tóth Árpád)

Európai Szociális
Alap

12:00 VIráGzÓ táNCház
GYErEkEkNEk
daNCe HOuSe FOr CHIldreN
(Bástya udvar / Bastion yard)
Gyüttment program A Virágzó énekegyüttes táncháza, élőzenei kísérettel.

14:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall) VIláG-kÉPEk 2
wOrld aNd IMaGeS 2 120 min.
Mikael LYPINSKI (POL): Desert coffee 53 min.
Artem Moskalev (RUS): The Hermit / A remete
67 min.

14:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem/hall)

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1 105 min.
(Tartalmát lásd a 34. oldalon / See content on
page 34.)
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15:00 máJusFA ÖltÖztEtÉs És
állÍtás / MaYPOle ereCtION
(pázsit / lawn)
a májusfa közösségi felszalagozása, majd állítása, körtánccal és zenével, májusfára mászással / with folk music and dance
muzsika / music: Mitiszika (Budapest), Talléros
(Békéscsaba) és Figurás (Sopron) együttes,
tánc/dance: Kisliget Néptáncegyüttes (Nyíradony), Köcsögök és Dudák Táncegyüttes (Győr)
és mások (bátran lehet csatlakozni)

16:00 kIslIGEt NÉPtáNCEGYÜttEs / FOlK daNCe GrOuP
(pázsit / lawn)
A Kisliget Néptáncegyüttes 2006-ban alakult
Nyíradonyban. Számos fesztiválon, versenyen
megmérettették már magukat.
Hittel vallják, hogy a magyar hagyományokat,
táncokat csak tiszta forrásból érdemes megtanulni, ennek okán számos gyűjtő és tanulmányutat tartanak Erdély falvaiban: Visa, Méra,
Vajdaszentivány, Gyimes, Szék településein. Az
együttes vezetői / Leaders: Pósánné Wolf Andrea és Bak jános táncpedagógusok.

16:00 NÉhrE DANIÉlA

(kazamaták felé / somewhere in the casemates)
Ütős kísérletek az erőd egy kiválasztott terére.
Igyekezz megtalálni. / Percussion experiments
in different areas of the fort. Try to spot them.

16:00 Filmvetítés / Cinema

(Baka terem / hall)
Rachid Kasmi:
A Szahara visszhangjai / Echos of the Sahara
96 min.
Budapesttől a Szaharáig – zenei portréfilm Said
Tichiti, Magyarországon élő marokkói énekesmuzsikussal
(Tartalmát lásd a 45. oldalon / See content on
page 45.)

17:30 Beszélgetés / Conversation
(mozi előtér / cinema club)

mArokkÓI zENE
MuSIC FrOM MOrOCCO
Beszélgetés Said Tichitivel a 16 órás filmvetítés
kapcsán. Közben marokkói ételkóstoló, kis zene
és ének élőben. (Az est folyamán teljes koncertje
is lesz – Tariqa).

Conversation with Said Tichiti about the 16-hourscreening. Meanwhile Moroccan titbits, little
music and singing in live. (Later on a full concert
follows – Tariqa).

18:00 Filmvetítés / cinema
(Tiszti terem / hall)

kIsJátÉkFIlmEk 2
SHOrt FICtION 2 103 min.

és a zenét ötvözi. A fiatal zenész Valamik című
lemezét már bemutatta, Erdély- és Magyarország-szerte pedig többször koncertezett saját
szerzeményeivel is. Pásztor Márk koncertjein
egyetlen gitárral áll a közönség elé – ahogy azt
cseh Tamás tette. Önálló cseh Tamás-estje
elődje ötödik nagylemezének, a Frontátvonulásnak az adaptációja.

(Tartalmát lásd a 30. oldalon / See content on
page 30.)
18:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

VIláG-kÉPEk 3
wOrld aNd IMaGeS 3 106 min.
(Tartalmát lásd a 39. oldalon / See content on
page 39.)

18:30 Pásztor márk (ROM):
sAJát És CsEh tAmás DAlok
(Spanyolfal / Spanish hall)
Pásztor Márk - ének, gitár / vocal, guitar
Pásztor Márk a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem színész szakának mesteris hallgatója,
aki fellépésein a két szenvedélyét, a színházat

20:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

kIsJátÉkFIlmEk 3
SHOrt FICtIONS 3 110 min.
(Tartalmát lásd a 32. oldalon / See content on
page 32.)

ESTI KONCERTEK / EVENING CONCERTS

2020 truBADúr Est / 2020 trOuBadOurS eVeNING
A Mediawave fesztivál keretében induló, két éves nemzetközi zenei együttműködés a fiatal művészek nemzetközi mobilitásának és vállalkozói készségének fejlesztését célozza meg. A kezdeményezés fókuszában
Magyarországon, Franciaországban, Belgiumban és Szerbiában tervezett
nemzetközi etnozenei együttműködések, koncertek, workshopok, továbbá
a TroubaTrain elnevezésű, országokat összekötő zenei vonat utak állnak.
A projekt magyar műhelyvezetője Kovács Ferenc „Öcsi” (hegedű, trombita), a Mediawave egyik zenei alapembere. A kulturális projekt négy civil
szervezet, a magyarországi Mediawave mellett a belga ViaLactea, a francia Flonflons és a szerbiai Etnofest, valamint az ukrajnai kulturális programokért felelős központ (ccM) közreműködésével valósul meg. Elsőként
a projektben résztvevő muzsikusok mutatkoznak be. / 2020 Troubadours
is a cultural project in the roam of the Creative Europe-program of the EU.
The project is run by cultural non-profit organizations from Belgium,
France, Serbia Hungary and Ukraine. Our main objective is to improve the
transnational mobility of some world music artists coming from those regions, by setting up a serie of ‘Trouba Labs’ (concerts/workshops) and
‘Trouba Train Trips’. The Hungarian workshop leader is Ferenc Kovács
(violin, trumpet), old friend and active participant of Mediawave.

18:00 tIJANA stANkoVIć & BrAsNYÓ ANtAl (SRB)

(Ékes terem/hall)
Tijana Stanković – hegedű / violin, Brasnyó Antal – brácsa / viola
Tijana Stanković - szerb hegedűs a Mediawave közvetítésével, a vajdasági
Paniks együttes tagjaként került Magyarországra és hosszabb ideig Budapesten is élt, és szép számú kísérleti formációban muzsikált. Zenei érdeklődésének középpontjában a tradicionális balkáni zene, a szabad
improvizáció, valamint az alkalmazott zene áll. Brasnyó Antal vajdasági
brácsás, aki Lajkó Félix-szel és Dresch Mihállyal is játszik / zither and viola
player, instrument builder. Most famous for his work with Lajkó Félix for
more then a decade, Mihály Dresch and many more.

17:00 zIthErANDom

(Ékes terem / hall)
Debreczeni-Kis Helga és / and Dömény Krisztián – citera / zither
A jazz, a népzene, a kortárs zeneszerzés és könnyűzenei stílusok spontán
keveredése, melyben a pillanat teremti meg a fúziókat, a belső világok
összetalálkozása hoz létre párbeszédet, játszadozást, harmóniát. Népzenei dallamok, ősi motívumok, de még citerától idegennek tűnő blues körök
és atonális reiék is megszólalnak előadásukban. / Jazz, folk and contemporary music to zither.
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19:00 YurIY GurzhY & rumBArIstAs

(UKR/GER/ESP/BEL)
(Ékes terem/hall)
Yuriy Gurzhy – ének, gitár / vocal, guitar, RoelPoriau – dob / drums, Willy
Fuego – gitár, ének / guitar, vocal, Tomas de Smet – bass, ének / vocal
Gurzhy ukrán születésű, de már rég Berlinben élő legendás muzsikus, aki
a Grillus Dorka fémjelezte Rotfront nemzetközi formáció tagjaként, az ezredforduló körül már járt a Mediawave-en. A Rumbaristas latin muzsikával
átitatott formációt a csapat 3 tagja képviseli. Zenéjük katalán rumba és a
szicíliai tarantella keveréke egy kis ska, folk, reggae, cumbia és avatgarde
zenével fűszerezve. / Yuriy was born in Ukraine but working and living
in/from Berlin as a songwriter, composer, musician, DJ and producer for
projects such as RotFront - Emigrantski Raggamuffin Kollektiv or Born In
UA or Russendisko Berlin, amongst others. Rumbaristas’ stands for an
unbalanced lively and colourful mix of latin-american flavor, with the passion of the Balkan music. A pretty senseless mix of Catalan rumba and Sicilian tarantella, spiced up with a touch of ska, folk, reggae, cumbia and
even avant-garde...

21:00 tArIQA (MAROKKO/HUN)
(gnawamusic) (Ékes terem / hall)
Said Tichiti – ének / vocal, gembri, Kovács Ferenc – trombita, hegedű, ének
/ trumpet, violin, vocal, Kovács Sára – fuvola / reed, Halmos András – dob
/ drums
A marokkói Said Tichiti volt az első, aki a gnawa zenét Magyarországon
bemutatta és zenei körökben ismertté tette chalaban nevű zenekarán keresztül. A gnawa, szülőhelyén, Marokkóban a rabszolgák és leszármazottaik kultúrájának a része, és szorosan kapcsolódik a gyógyító
transz-szertartásokhoz. A zenekar – élve a zene szabadságával – saját
módján formálja koncertről koncertre a zenei anyagot, és sikeresen teremti
meg a hagyományosan gyógyító és ünnepi szertartásokon előadott gnawa
zenére jellemző erős érzelmi hatást.

21:00 mÉhkAsAulA FÉNYFEstÉsE
PaINtING wItH lIGHt (Udvar / Yard)

20:00 NosNACh Duo (minimaltango)

(Spanyolfal/Spanish hall)
Móser Ádám – tangóharmonika / accordion, Kertész Endre – cselló /
chello
Minimál tangó New Yorktól Odesszáig. Kelet-európai sanzon, francia, zsidó,
argentin, balkáni és cirkuszi zenék keverednek kísérleti, kortárs és szabadzenei elemekkel. Ádám és Endre nem teketóriázik. Nem létező, de
mégis ismerős utakra ragadja magával a hallgatóságot és mindeközben
egymást is igyekeznek lépten-nyomon meglepni. / Minimal tango from New
York to Odessa. Eastern European chanson, French, Jewish, Argentine,
Balkan and circus music mix with experimental, contemporary and free musical elements.

20:00 táNCház

(Fesztiválközpont / Festival centrum)
A leány- és legénybúcsúhoz csatlakozva.
A Talléros és Figurás együttes muzsikájára.
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22:00 tArAF DE AkáCFA (USA/SWE/ROM/HUN)
& kásA BÉlA FotÓI (Udvar / Yard)
Kisgyörgy Ilka – ének / vocal, johannes Olsson – tangóharmonika / accordion, Lulu de la Rue – hegedű / violin, Dénes Ábel – bőgő / bass
Balkáni népzenét játszó, nagyon nemzetközi, de Budapesten összeállt
banda. Régi hozzánk járók.
Taraf de Akácfa is a Budapest based group that performs a unique interpretation of Romanian, Transylvanian and Balkan folk music. The group
was formed by travelling street musicians who met in Hungary.

23:00 DAWhY (Native Folk Metal Band)

(Ékes terem / hall)
Kovács „Dizna” Sára – ének, fuvola / vocal, flute, Ölvedi „Pubi” Gábor –
ének / vocal, darbuka, tapan, Vanicsek „Vitya” Viktor – dob / drums, Virághalmy Bálint – gitár / guitar, Gyarmati Gábor – basszusgitár / e.bass, Kókai
„Tizedes” Balázs – klarinét / clarinet, EWI, Veres-Székely Apor – harsona
/ trombone, jakab Dániel – szaxofon / saxophone, Balassa Gyula – trombita / trumpet
A kilenctagú DaWhy formáció gazdag zenei világát kelet- és közép-európai
gyökereik határozzák meg, jóllehet találni benne számos ízt abból a kulturális és zenei keveredésből, amely a régióra és Magyarországra jellemző.
A DaWhy zenei műsorán egyéni ízű feldolgozások és saját dalok is szerepelnek; találunk közöttük Prodigy, Astor Piazzolla, Rammstein számokat,
szerb turbó-folkot és magyar népzenét, Benny Benassy-t, Mory Kante-t,
de rengeteg más váratlan fordulat lepheti még meg a gyanútlan koncertlátogatót!

A 2018-as Tartóshullám legnagyobb szabású, egyedi produkciója, amelyet
megelőz egy tavalyi kísérlet, és a műhelymunka a Nyári berek elnevezésű
Mediawave nyári művészeti és közösségi táborban is folytatódott, csak ott
hatalmas platánfákon folyt a tánc. Idénre bizton ismét csavarnak egyet
rajta. / The major individual production of Mediawave 2018.
faltáncosok / walldancers: Drávai Zója, Kiss Gergely, Geret, Lennart Paar,
Simor Ágnes, Zoletnik Sophie
muzsikusok / musicians: Ferenczi György – szájharmonika / harmonica,
hegedű / violin, ének / vocal, Apáti Ádám – Wurlitzer zongora / piano, baszszusgitár / e.bass, ének / vocal, Pintér Zsolt – mandolin, ének / mandolin,
vocal, Bizják Gábor – Wurlitzer zongora, kürt, ének / piano, horn, vocal,
jankó Miklós – cajon, ének / cajon, vocal

00:30 B4ÖFF(camp fire punk-rock)

23:00 trIBE (Progressive rock)

(Spanyolfal / Spanish hall)
Gábri Péter, Ráskai csaba, Radnai Dániel, cseh Domonkos
A Tribe 2015-ben indult, eddig 10 saját számunk készült el. Feldolgozásokkal igyekszünk nem múlatni az időnket, mivel intenzív jammeléseinkből
hamar születnek új témák; igaz, kidolgozásukra már jóval több időt szánunk. Kíváncsian várjuk, hogy mások mit szólnak műfajilag kissé nehezen
behatárolható, de leginkább a progresszív rockhoz közelítő zenénkhez.

(Spanyolfal / Spanish hall)
cseh András – gitár, ének / guitar, vocal, Radnóti László – szólógitár, vokál
/ solo guitar, vocal, Salacz Ádám – dob / drums, Szalánczi Donát – basszusgitár / e.bass
A győri tojástartós-beázós garázsban zenélő négy építész komolyan veszi
a blöffölést: a szélsőségesen eltérő zenei időkből és helyekről válogatott
feldolgozásaik és saját dalaik egyaránt a tábortűzi zenélés és a punk-rock
közötti senkiföldjén sarjadnak, gonddal szőtt vizuális idézetek falra festett
leple alatt. A koncert fokozatosan válik kiválóan alkalmassá a rekedtség kialakulására és tetszőleges táncmozdulatoknak köszönhetően izomláz fejlesztésére egyaránt. / Camp fire punk-rock.

24:00 rÍtus FAltáNC
rItual wall daNCe

01:00 ÖrÖmzENE / JaM SeSSION (Udvar / Yard)
the Flock Project & Ferenczi György és az 1ső Pesti rackák a fesztiválon lévő muzsikusok részvételével / with the participation of muelőadják / performers:

(Duna bástya fala és alatta / Danube-Bastionwall)

sicians present at the festival
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MÁJUS 2. / 2 MAY (csütörtök / Thursday)
AZ ESKÜVŐ NAPJA / THE WEDDING DAY
DUNA RÍTUS / DANUBE RITUAL

DÉlutáNI PIkNIk ProGrAm A szENt Pál szIGEtEN 11:00 - 17:00 között
(eső vagy rossz idő esetén az Erőd különböző pontjain valósul meg / In case of bad weather the
programme will be held on different spots inside the fortress)

09:30 ”NÖVElÉs vagy NEVElÉs”
mŰhElYmuNkA 8
”eNlarGe or eduCate” 8
(Baka terem / Hall)
A pályázat fő célkitűzése:
Közösségalakító tevékenységek Magyarország
hátrányos helyzetű térségeiben / Communityformingactivitiesindisadvantagedareas of Hungary / projekt presentation and results of the
research.
A műhelymunka témája:
mŰVÉszEtI mŰhElYmuNkáVAl A kÖzÖssÉGEk ÉPÍtÉsÉIG, mEGtArtásáIG
Résztvevő:
Kovács Norbert cImbi a néptánc oktatásról, Lőrincz Ildikó a természetben zajló műhelyekről,
Tóth Balázs, a kendóról, Wolf Andrea a táncház
mozgalomról, Rédli Éva, s sérültek lehetőségeiről, Écsi Gyöngyi, a vallás szerepéről a közösségek megtartásában.
Támogató: EFOP-5.2.2-17 Transznacionális
együttműködések pályázat

Európai Szociális
Alap

Külön szeretnénk felhívni a részt venni szándékozók figyelmét arra, hogy ez az alkalom nem egy
bámészkodók számára szervezett fesztiválprogram, hanem a közösségi működés tanításával kapcsolatos kísérlet. Mondhatni inkubátorprogram, amely megvalósításához nagyszerű alkalmat biztosít
a természet (sziget) adta izoláció, a szigetre való bejutás megszokott világtól való leválasztó jellege.
A gyakorlat nyelvére fordítva a szót:
Még a jelen „való világ”-ban is él az a szokás, hogy egy családi eseményre nem illik üres kézzel
menni, és az esküvő különösen ilyen. Az ajándék adása elvárt, kötelező elem. Az összegyűlő közösség tagjai közösen viselik a közös jóérzés elérésének költségeit. A hozzájárulás mértékét a saját
pénztárca és egyéni képességek adják. Azaz munkával, nyersanyaggal (ételkészítés), kis produkciókkal (ének, zene, tánc, vers, stb.), saját vagy családi kézműves termékeinkkel (sajt, lekvár, szörp,
bor, pálinka, stb.) és bármilyen egyéni ötleteinkkel is hozzájárulhatunk az alkalomhoz. Egyetlen kivételt esetünkben a pénz adja. Az nálunk nem csereérték.
Miért kell mindezt részleteznem?
Mert az előző alkalmak gyakorlatából jól tudjuk, hogy sokan bámészkodóként és nem együttműködőként szeretnének közénk szivárogni és valószínűleg sűrűn fognak azon mondatok elhangzani,
hogy "Bocsánat, én nem tudtam, hogy ide így kell készülni." vagy hogy "csak körül akarok nézni".
Nálunk mások a játékszabályok.
Emiatt a folyón való átkelési ponthoz „KÖZÖSSÉGI (vám)ASZTAL”-t fogunk felállítani, a nem kellően
felkészültek kiszűréséhez.
Szent Pál szigetét Unión kívüliként aposztrofáljuk, ahol nem érvényesek a „való világ” szabályai.
Aki szigetlakó szeretne lenni, annak bizony le kell vetkőzni a kinti világ szabályait! És elfogadni a
miénket.
Ami természetesen nem kötelező!
Hartyándi Jenő főszervező

10:30 GYÜlEkEzŐ És INDulás A kÖ-

zElI DuNA szIGEtrE / GatHerING aNd
MarCH tO tHe NearBY daNuBe ISlaNd
(bástyaudvar/yard)
javasoljuk a pontosságot, mert aki lekési az indulást, magának kell megtalálnia a szigetet. A
vonuláshoz muzsikál Kerényi Róbert és a Mitiszika moldvai csángó zenét játszó csapat. / We
suggest to be on time because if you miss the
march you will have to find the island on your
own way. The march is accompanied with music
by Róbert Kerényi and the Mitiszika group
playing Moldovan chango music.

11:30-12:00 átkElÉs / CrOSSING

(Duna-part / Danube riverside)
A vízállástól függően gyalogosan, vízben gázolva, vagy csónakkal. Az átkeléshez muzsikál
a Talléros és a Figurás banda. / Depending on
the water level, crossing on foot, by wading or
rowing. Accompanied with music by the groups
Talléros and Figurás.
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11:30-12:00 kÖzÖssÉGI
(vám)AsztAl
COMMuNItY (customs) taBle
(sziget bejáró / island entrance)
Ha az ember esküvőre hivatalos, illik ajándékot
hozni az ifjú pár részére, ami lehet ehető vagy
iható, de lehet szellemi termék is (ének, zene,
tánc, landart, stb.) / When one is invited to a
wedding, it is right and proper to bring a gift for
the young couple, which can be something
edible or drinkable or even an intellectual product (song, music, dance, land art, etc.)

12:00 GYÜttmENt WorkshoPok,
kÖzÖs zENE / COlleCtIVe MuSIC
A Gyüttment fesztiválon használt tisztítószerek
praktikus dolgok, környezettudatosan és költséghatékonyan készülnek. Mindenki készíthet
magának olcsó, a környezetre nem káros mosószert, öblítőt, pólóból táskát, és egyéb tasakokat, ékszereket. Hozz magaddal palackot,
amiben el tudod vinni! Közben bemutatkozik a
Garay Klub, az ottani jam seissonök húzózenészeivel, és a Klub saját adományboltjának kínálatával. / The cleaning materials used at
Gyüttment festival are practical things, made environmentally friendly and economically efficiently. During the day everyone can make
themselves cheap and non-harmful detergents,
softeners, bags out of T-shirts and other sorts of
pouches and jewelry. Bring your own bottle so
you can take the fluids home! Meanwhile the
Garay Club is introducing with its jam session's
prominent musicians and the selection of the
club's own charity shop.

érkezéstől A NAGY GomBÓC ProJEkt

tHe BIG duMPlING PrOJeCt
kIEmElt kÖzÖssÉGI ProGrAm
HIGHlIGHted COMMuNItY PrOGraM
jókívánságok átadása szilvás és más gombócok közvetítésével az ifjú pár, vagy szeretteink részére. Bárki
részt vehet a készítésben. A gombóckészítéshez az
Együttlét biztosítja a tésztakészítéshez szükséges
nyersanyagokat, koordinációt, edényeket. Aki a gombóckészítő közösség tagja szeretne lenni, azt tehet bele
munkát, és mindenképpen hozzon bele „betétet”, azaz
szilvát, barackot, bármit, amitől gombóca vagy annak
külseje klasszikus vagy újszerű lesz. / Passing good wishes through plum and other dumplings to the young couple or to our loved ones. Anyone can participate
individually or in groups, children and adults alike. For
making dumplings, the Gathering provides the raw materials, coordination and dishes necessary for making a
dough. If you want to be a member of the dumplings
community, you can do a job and be sure to bring in a
"filling", like plums, apricots, etc.

koordinálja / coordinated by: Bánki Eszter &
Popa Zoltán (Virágóra Alapítvány, Vásárosbéc)

házigazdáink (Mag-Ház), a sziget tulajdonosai
koordinálják. / Led by Ferenc Kovács (Magony
community table) e. g. for the „stone soup” that
is being prepared in honour of the young couple.
The cooking the stone soup is coordinated by
our hosts (Mag-House), owners of the island.

érkezéstől AFrIkAI NÉPI
hANGszErkÉszÍtŐ mŰhElY
aFrICaN FOlK MuSIC INStruMeNt
BuIldING wOrKSHOP

A THE KHAT jemeni/izraeli zenekar tagjainak vezetésével. / Lead by The Khat band members
from Yemen/Israel.

kÖzÖs PElmENYI kÉszÍtÉs Az IFJú PárNAk Itt az alkalom, hogy mindenki kitanulja a pelmenyi,
azaz a hagyományos orosz hússal töltött tészta készítés
tudományát Szergej Kacskin permi zsűritagunk vezetésével. Ez egy hosszadalmas folyamat, így már előző nap
nekiállunk. Közben lehet, hogy előkerül a vodka is. /

PelMeNI MaKING FOr tHe YOuNG COuPle Come and join to master the making of traditional

kÖzÖs JElENlÉt
a Garay Klub és a Gyüttment Fesztivál zenészeivel, alkotóival.
Ternyák Richárd didgeridoo workshopot tart, közösen készítünk életigenlő kókuszgolyót, gyógynövényes limonádét, dekoráljuk a helyszínt. Ott
lesz Róka Szabolcs, a kobzás ének és mesemondó, aki élményalapon adja át az ősi történeteket.

VIDÉkI úJrAkEzDÉs
Beszélgetés csatlós Reginával és Tőgyi Balázszsal. A Gyüttment Fesztivál főszervezői végre kialakították a saját életüket, ami nem is sajátjuk,
mert megosztják a Pécsely melletti erdővel,
annak állataival, növényeivel, időjárásával. Nagy
bátorság volt tőlük visszakéredzkedni az anyatermészethez, és most már őszintén be tudnak
róla számolni, hogy milyen testi-lelki változásokon kellett keresztülmenjenek.

Russian dumpling, Pelmeni. The leader is Sergei Kachkin, film jury member from Perm. The process is long,
so we may start it the day before. With some vodka?

érkezéstől

lAkoDAlmI BoGráCsok állÍtásA
SettING weddING CauldrONS
Többen tervezik a főzést közös jóérzéseink fokozása érdekében, hogy az ifjú pár tiszteletére
készítenek valami ételt, de reméljük mások csatlakozását is. Mert az étkekből bizony csak azok
részesülhetnek, akik valamilyen módon segítik
a készítést. Munkával, adománnyal, egyéb szellemi ötletekkel. / Several people are planning to
cook and enhance our common well-being to
make a meal in honor of the young couple, but
we hope others would join, too. Because from
the dishes only those can get who support the
making in any way. With work, donations, other
intellectual ideas.

érkezéstől mANDAlA vagy lANDArt
WorkshoP A VÍzPArtI FÖVENYBEN
/ ON tHe rIVer BaNK

Gyermekek és felnőttek számára, helyben talált
anyagokból (kavics, uszadék fa, mezei virág,
stb.) Székely Adél vezetésével. / For children
and all ages, from locally found materials (pebbles, floodwoods, wild flowers, etc.)

szABADmozGás
WorkshoP
Free MOtIONS wOrKSHOP

érkezéstől

Lead by Dömötör Luca, Lévai Viola és Raubinek
Lili vezetésével.
érkezéstől

hENNA WorkshoP

érkezéstől

CsErEBErE

EhEtŐ NÖVÉNYEk GYŰJtÉsE / COlleCtING edIBle PlaNtS

érkezéstől

Kovács Ferenc „Öcsi” (Magony közösségi asztal) vezetésével, pl. az ifjú pár tiszteletére készítendő „kőleves”-be. A kőleves készítést
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kÖzÖssÉGI AkusztIk
trANsz
COMMuNItY aCOuStIC traNCe

érkezéstől

Brasnyó Antal – brácsa / viola, Debreczeni-Kis
Helga – hegedű, citera / violin, zither, Kovács
Sára Dizna - fuvola, ének / flute, vocal

zenei műhely az Aznap projekt vezetésével.
Music workshop lead by the Aznap project.

tErNYák rIChárD
DIDGErIDoo WorkshoPJA

érkezéstől

(Duna sziget / Danube island)
A Gyüttment Fesztivál bemutatkozása
Ternyák Richárd az egyik legtermékenyebb didgeridoos, aki a zene hallgatás és a tánc által
megtapasztalt transz élményei hatására kezdett
el vonzódni a zenélés iránt. Először az önképzés, majd a zeneszerzés vált élete fő fókuszává
és mozgató rugójává. / Richard Ternyák is one
of the most productive digeridoo player who was
attracted to making music through the trance he
experienced while listening and dancing. First
self-education then composing became his main
focus and motivation.

13:00 Ifj. CsoÓrI sáNDor –
VArázsJElEk (beszélgetés)
MaGIC SIGNS (talk)
Gyüttment program
Ifj csoóri Sándor legutóbbi könyve, "Varázsjelek
- Út a magyar ősműveltséghez a zenetanulás
alapján" rengeteg érdekes témát vet fel, ami sok
esetben kilép a zenei mederből és egy sokkal
komplexebb látásmódhoz vezet. / The latest
book by Sándor Csoóri Jr., „Magic signs – Road
to the Hungarian ancient culture based on learning music”, raises countless topics which in
many cases step out of the channel of music and
lead to a more complex attitude.

14:30 ANAstAsIA lAPsuI

A Finnországban élő szibériai nyenyec filmrendezőnő, sámánnő megszállottan gyűjti népe legendáit és dalait. Mellette kiváló énekesnő.
jean, a vőlegény felkérte esküvői tanújának,
mint régi barátját. Nyenyec rituális dalokat hallhat tőle a násznép és az ifjú pár. Másnap, május
3-án 12:00 órakor pedig a “Hetedik menyország
menyasszonya” c. filmjét vetítjük.
Anastasia Lapsui, nenets film director from western Siberia living in Finland devoted her life to
collect the legends and songs of her folks. Beside she is an excellent singer. Jean, the groom
asked her to be his witness. At this special occassion, the young couple and the wedding guests can listen to some ritual nenets folk songs
from her. Next day, 3 May at 12:00, her film, A
Bride of the Seventh Heaven will be screened.

Norbert „cimbi” és Dunántúli Népi Kommandó
adja a keretet, kiegészülve a győri Köcsögök és
Dudák Néptáncegyüttessel és a nyíradonyi Kisliget Néptáncegyüttessel. / The wedding process
is conducted by Kovács Krisztián „Kiki” as a bridesman. Dancers: Kovács Norbert „Cimbi” and
his dance ensemble together with Köcsögök és
Dudák folk dance ensemble.

15:30 EskÜVŐI AsztAl És
AJáNDÉkozás
weddING taBle aNd GIFtING
A hozott és készített ajándékok átadása.
Handing over of brought and prepared gifts.

16:00 ÉCsI GYÖNGYI mEsÉI És
ÉNEkE / taleS aNd SINGING
Écsi Gyöngyi, a felvidéki lelkész, mesemondó
és népdalénekes két éve már belekóstolt a Mediawave esküvői folyamatába. Az esküvő végeztével leveti lelkészi köpönyegét és népi
mesélővé változik. / Gyöngyi Écsi, preacheress
from Upper Hungary, story-teller and folk singer
became familiar with the Mediawave 2 years
ago. After the ceremony, she takes off her preacher cloak and turns into a folktale-teller.

16:30 kArolINA krEINtAAl
ÉNEkE (EST) a budapesti Észt Intézet támogatá14:40 lEáNYkÉrÉs
MarrIaGe PrOPOSal
Résztvevők: a Dunántúli Népi Kommandó, a
Kisliget Néptáncegyüttes (Nyíradony), Köcsögök és Dudák Táncegyüttes (Győr), továbbá a
Mitiszika (Budapest), Talléros (Békéscsaba) és
Figurás (Sopron) együttes és mások (bátran
lehet csatlakozni). / With the leading contribution of various folk music and dance groups,
everyone is welcome to join.

sával / Supported by estonian Institute in Budapest

Népszerű észt népi énekes és hegedűs, aki
sokáig élt Magyarországon és ezért jól bírja
nyelvet is és a magyar népzene ügyében is tájékozott. / Popular Estonian folk singer and violinist who has lived in Hungary for a long time,
thus she is well-versed in Hungarian language
and folk music.

15:00 orosz & FrANCIA EskÜVŐ
tHe weddING
14:00 A truBADúr ProJEkt zárÓkoNCErtJE / 2020
trOuBadOurS ClOSING CONCert
vezető / leader: Kovács Ferenc „Öcsi” (hegedű
/ violin), résztvevők / participants: Tijana Stanković és Horváth Dániel „Dudu” – hegedű / violin,
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Mennyasszony: Tatjana Ljapina (Szent Pétervár), vőlegény: jean Ehret (colmar)
Lelkész: Écsi Gyöngyi (aki nem mellékesen
népdalénekes és mesemondó is, és a délután
folyamán színpadra is lép)
Az esküvői folyamatot Kovács Krisztián „Kiki” vezényli, mint vőfély. Táncos szempontból Kovács

Fontos itt megjegyeznünk, hogy még sok egyéb
csatlakozó program várható, vegyük a fentieket csak
egy 1.0-ás alapnak.
we have to mention that many other programs are
to be expected to join, the above is just the 1.0 basis.

14:00 Filmvetítés / Cinema

18:00 Filmvetítés / Cinema

VIláG-kÉPEk 4
wOrld aNd IMaGeS 4

VIláG-kÉPEk 5
wOrld aNd IMaGeS 5

(Tartalmát lásd a 40. oldalon / See content on
page 40.)

(Tartalmát lásd a 41. oldalon / See content on
page 41.)

16:00 Filmvetítés / Cinema

20:00 Filmvetítés / Cinema

útoN oNlINE FIlmVErsENY kÖzÖNsÉGDÍJAs FIlmJEI / ON tHe rOad
18:00 Filmvetítés / Cinema
ONlINe FIlM COMPetItION
(Baka terem / hall)
awarded FIlMS
ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

VIláG-kÉPEk 6
wOrld aNd IMaGeS 6

(Baka terem / hall)

(Tiszti terem / hall)

(Baka terem / hall)

(Baka terem / hall)

(Tartalmát lásd a 46. oldalon / See content on
page 46.)

(Tartalmát lásd a 41. oldalon / See content on
page 41.)

(Tartalmát lásd a 36. oldalon / See content on
page 36.)

ESTI KONCERTEK / EVENING CONCERTS
17:00 FElhŐJárÓk

(HUN) (Ékes terem / hall)
A százhalombattai sérült színház bemutatkozása. Az együttes az előző
évben már részt vett Miquéu Montanaro és Aude Vuillemin műhelyében és
számos szívszorító pillanatot okoztak nézőiknek. Most folytatják a közös
munkát és önállóan is bemutatkoznak. Fogadjuk őket különös szeretettel.
Theatre of disabled people.

18:45 DuNáNtúlI NÉPI kommANDÓ
traNSdaNuBIaN FOlK COMMaNdO (Udvar / Yard)
A Kommandó létrejöttét Kovács Norbert „cimbi” kezdeményezte, összefüggésben a Kiscsőszi Pajtafesztivállal és egyéb népi közösségi kezdeményezéseivel. A táncosok lakóhelyük szerint szinte az egész Dunántúlt
lefedik. A térség néptáncos krémjét jelentő, laza szervezésű csapatból mindig az lép a színpadra, aki ráér az adott alkalommal. E fellépésre is 10-15
táncos várható. / Norbert Kovács „Cimbi” initiated the creation of The Commando, hand in hand with the Barn Festival in Kiscsősz and other folk community initiatives. The dancers are from all around Transdanubia. Whoever
in the select of the region's folk dancers, this flexibly organized group, is
available, will go on stage at any occasion. For this performance, we are
expecting some 10-15 dancers.

18:00 FlárE BEás BANDA

(HUN) (Udvar / Yard)
Orsós Ervin – ének, gitár / vocal, guitar, Bogdán Sándor – kanna, ének /
vocal, Orsós Tibor – ének / vocal, Orsós György – kanna, ének / vocal
Veszprém megye cigány folklórjának legkiemelkedőbb képviselői. Tagjai
beás cigány fiatalok Devecserből, Borsodpusztáról és Somlószőlősről, akik
mindannyian családjaikból öröklött tehetséggel vannak megáldva, melyet
kitartó gyakorlással, nagy lelkesedéssel mára magas színvonalú, zenei élményt adó különleges produkcióvá érleltek.
19:15 mÓsEr & moNtANAro tANGo DuÓ
(HUN/FRA) (Ékes terem / hall)
Móser Ádám & Miquéu Montanaro – tangóharmonika / accordion
A tangó szó elmond mindent, asszem nem kell részletesen magyarázni.
Lemezbemutató koncert!
The word tango tells everything, no need for detailed explanation.

The most prominent representatives of the Gypsy folklore of Veszprém county. All of them are blessed with inherited talent from their families, who
have been maturing with a persistent practice and enthusiasm for a highquality, special musical experience.
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20:00 CsáÓ stefanovics Angéla körberajzolja magát

Kétszereplős monodráma (HUN)
(Kazamata terem / hall) 90 min.
Színészek: Stefanovics Angéla, Szabó Zola, Projektvezető: Magasi
Dalma, Konzultáns: Veronika Keresztesová és Téri Gáspár, Rendezte:
Kárpáti Péter, FÜGE Produkció és a Titkos Társulat előadása
Az előadás pont olyan vagány, mint a címe, és Stefanovics Angéla nem is
igazán színésznő benne, inkább ő maga a darab, a kezdet és a végkifejlet.
A lényegében eszköztelen előadást úgy lakja be, mint más a gazdagon berendezett villáját. Egy kanapé, egy asztal, pár saját ruhadarab, villanykapcsolók, meg nem utolsó sorban a saját teste, ahogy azzal bánik, a hanyagul
elegáns mozdulatai mind azt az illúziót keltik, mintha egy szélesvásznú
filmbe kerültünk volna bele...
(Artner Sisso - szinhaz.net)

20:00 thE khAt (jEMEN/ISRAEL)
(Spanyolfal / Spanish hall)
Itamar Ben Yakir, Ido Tzur, Eyal Yahav (El Wahab) – afrikai ütőhangszerek
/ percussions A KHAT neve az őshonos jemeni növényből származik, a
csapat zenéje a növény ellentmondásos jelképét és kettősségét értelmezi.
A dalok csináld-magad hangszereken szólalnak meg, például lábosok, ojaloskannák, fémcsövek hangjain a trombita és számítógép mellett, mely a
jemeni mindennapi élet nehéz realitásáról mégis emelkedett hangulatban
nyújt vegyes ábrázolást. / The name The KHAT was taken from the traditional Yemeni plant and the music interprets the plant’s controversial symbol
and duality. The songs represented by using self-made musical instruments
such as sauce-pan bass, empty cans of oil drums, metal pipes along with
a trumpet and a computer that creates a mixed illustration of the realistic
day to day hard life in Yemen with pure elation.

este

BolGár AsztAl / BulGarIaN taBle

(valahol / somewhere)
Az évek óta visszajáró művészkompánia sok izgalmas és különleges pillanatot okozott Együttlétünk közösségének kulinaritással fűszerezett művészeti performanszaival. Most is készülnek valamivel, de hogy hol és
mikor, azt majd csak a helyszínen derül ki. / The returning artist company
has created many exciting and unique moments to our Gathering's community for years with their artistic perfomances spiced with culinary delicacies. They will prepare something alo now but where and when? We will
only know on the spot.

21:00 mÉhkAsAulA FÉNYFEstÉsE / PaINtING wItH lIGHt
(Udvar / Yard)

21:00 BEY lEr BEY (FRA)
(Udvar/Yard)
Florian Demonsant – tangóharmonika / accordion, Wassim Halal – ütőhangszerek / percussions, Laurent clouet – török klarinét / Turkish clarinet
Florian először az ezredforduló környékén bukkant fel a Mediawave-en a
francia Pulcinella zenekar muzsikusaként, több esetben és indult be együttműködése magyar muzsikusokkal. Tavaly elvileg szólóban jött, de saját
koncertjébe már másokat is bevont és egyébként is sok spontán formációba beszállt. Idén saját zenekarát is rábeszélte a jövetelre, sőt vizuális művészeket is. A Bey.Ler.Bey trió improvizált, erősen megdolgozott, „eltérített”
balkáni zenét játszik. / Florian first appeared at Mediawave at the turn of
the millennium as a musician of the French band Pulcinella, and in many
cases started collaborations with Hungarian musicians. Last year theoretically he came in solo but he has already covered others in his own concert
and he has also entered many spontaneous formations. This year he persuaded his own band and even visual artists to come. Bey.Ler.Bey trio
plays improvised, heavily worked, "hijacked" Balkan music.

22:00 lAkoDAlmI táNCház / weddING daNCe HOuSe
(Fesztiválközpont / Festivalcentrum)
Zene / Music: Talléros, Figurás Banda, Kalász Máté bandája
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22:00 ÖNIsmErEtI DIszkÓ – suPEr8 FIlmkluB

SelF-awareNeSS dISCO – SuPer8 FIlM CluB
(bástya külső fala / Bastion inner wall)
A Gyüttment Fesztivál bemutatkozása
Itt-ott talált Super8 filmeken maradt családi emlékek grillpartikról, hétköznapi életről, ősi és meditatív zenékre. A spirituális nosztalgia megéléséhez
csak egy kis pihenésre van szükség és hagyni magunkat merengeni.
Family memories of barbecues, everyday life on lost-and-found Super8
films to ancient and meditative music. You only need a little rest to live through spiritual nostalgy and let yourself contemplate.

23:30 rADIo BArBã (BEL) (Udvar / Yard) Trubadúr projekt

22:00 mostlY oWl (BEL/HUN) (Spanyolfal / Spanish hall)

A Radio Barbã a szerelem, izzadság és boldogság teljes kombinációja,
mely délkelet-európai és oroszországi utazásaikból merít ihletet. A felvillanyozó ritmusszekció és dübörgő rézfúvosok tetejébe jön a punk szellemiség. Kapd fel a tánccipőt, mert ugrálni, kiabálni, inni fogsz és esetleg új
szerelemre is ráakadsz!
Radio Barbã is the total combination of love, sweat & happiness. Using
influences by lots of travels through South Eastern Europe and Russia.
Radio Barbã is an electrifying rhythm section combined with a thunderous
brass section topped with a punk attitude. Assemble your dancin’ shoes
because you will jump, shout, drink and find a new romance.

22:45 AzNAP ProJEkt (HUN) (Ékes terem / hall)

00:30 DJ Pozor (Spanyolfal / Spanish hall)

David Van Ransbeeck – hegedű, ének / violin, vocal, Luc Van Der Stock –
basszusgitár / e.bass, Gàbor Humble Vörös – gitár, ének / gitar, vocal
Az alternatív trió 2017-ben, Gent városában (Belgium) jött létre. A saját
szerzeményeik mellett szívesen játszanak nagy kedvenceik dalaiból is,
mint például a magyar Kolinda vagy a cseh jablkon. / The alternative trio
was born in 2017 in Ghent, Belgium. In addition to their own songs, they
like playing songs from their great favorites like the Hungarian Kolinda or
the Czech Jablko.

Őri Kiss Botond – zongora / piano, Magyarkúti Magulya Balázs – nagybőgő
/ bass, Stanislaw Lazarus – doromb, mc, Németh Bali Kristóf – dob / drums,
Horváth Dániel Dudu – hegedű / violin, Németh Zsófa Nóra – fuvola, furulya
/ flute, Bakai Márton – hegedű / violin, Orbán Szilárd – citera / zither
Dunakanyari néprajztransz, lüktető ritmusokba ősi hangzásba ágyazva, de
teret kapnak a hip-hop gyökerei is, felhangzik a rímekbe csavart lengyel
szó, és néha elszabadul az improvizáció. Fontos számukra a Dunakanyari
közösségek építése és kultúra teremtése, hiszen itt élnek és alkotnak. Egyszer egy budapesti ember úgy fogalmazott: „Végre egy zenekar, akiknek
nem közönsége van, hanem a dunakanyari közösségnek van egy saját zenekara”, ezek után ő is kiköltözött a térségbe. A csapat e koncerten kívül,
közösségi műhelyformában (Közösségi Akusztik Trans), időzítetlenül is
prosperál az Együttlét ideje alatt. / Their music helps us to understand the
mixture of the roots of our culture and the different styles through authentic
sounds as well as modern ones.

Dj Pozor több hónapos dél-amerikai utazásból visszatérve újra a környéken
garázdálkodik, ezt pedig tánctérborító bulik és új remixek, bootlegek jelzik.
A Mediawave-re a jól bevált zenei molotov-koktéllal érkezik, mely csűrdöngölős balkáni és cigány népzenét önt nyakon minőségi elektronikával, megfűszerezve fülledt tropical bass ízekkel. Vigyázat, veszélyes! / Dj Pozor,
returning from several months of South
American
travel,
rides around in the
neighborhood which
is marked by dancehall-filling parties
and new remixes,
bootlegs. He comes
to the Mediawave
with a well-known
molotov cocktail of
barn-stamper Balkan and gypsy folk
music
featuring
high-quality electronics, spiced with
succulent tropical
bass flavors. Caution, Dangerous!

00:30 ÖrÖmzENE/ JaM SeSSION (Udvar / Yard)

a fesztiválon lévő muzsikusok részvételével / with the participation of musicians present at the festival
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MÁJUS 3. / 3 MAY (péntek / Friday)
”NÖVelÉS vagy NeVelÉS”
taNulMÁNYÚt 5 / ”INCreaSe or
eduCate” FIeld trIP 5

12:00 A közösségi asztal tartalmának elfogyasztása (természetesen a Mediawave ennek
alapját biztosítja)
13:00 A közösségi asztalra hozott szellemi
termékek bemutatása, kötetlen ismerkedés
kb. 14:00 az Együttlét programjának megtekintése, aktív részvétel az Együttlét futó művészeti és közösségi műhelyeiben.
Támogató: EFOP-5.2.2-17 Transznacionális
együttműködések pályázat

Európai Szociális
Alap

12-18:00 VFsz&NmI tAlálkozÓ

(Udvar/Yard)
A Városok és Falvak Szövetsége települések
civil szervezeteinek találkozója, közös főzése,
ismerkedése az NmI támogatásával.

12:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

rÍtus 1 / rItualS 1
Anastasia lapsui & markku lehmuskallio
(FIN): A hetedik mennyország menyasszonya
/ a Bride of the Seventh Heaven 85 min.
Magyányos tundrai nyenyec asszony elmeséli
életét egy vak kislánynak. A nyenyec kultúrában
az újszülött kislányokat felajánlhatják Numnak, a
legfőbb istennek... / In the Nenets culture, in the
past and still today, a girl child can be offered to
the god Num before or after her birth. A lonely old
woman recounts her life to a blind girl.

DÍJAzott FIlmJEI 1
ON tHe rOad ONlINe
COMPetItION awarded FIlMS 1
(Tartalmát lásd a 47. oldalon / See content on
page 47.)

14:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

rÍtus 2 / rItualS 2
sámánok és sarlatánok / Chamans and
Charlatans

Animációs és dokumentum rövidfilmek Észtországból, Priit Tender barátunk által prezentálva,
észt rítusba csomagolva, remélhetőleg borkóstolóval. A látogatók hozhatják bátran a kedvenc boraikat. / Animation and documentary shorts
presented ritually by our animator friend Priit Tender and served – hopefully - with wine. Depends
on you.. Just feel free to bring your favourite wine
to taste.
(Tartalmát lásd a 45. oldalon / See content on
page 45.)

BENNE: KÜLÖNLEGES PROGRAM: MINGUS
NAP / SPEcIAL PROGRAM: MINGUS DAY
charles Mingus világhírú jazzbőgős halálának
40. évfordulója előtt tisztelegve / honoring Chales Mingus’s 40th death anniversary.
A zenész szellemiségéről készült francia dokumentumfilmet versenyprogamunkban vetítjük /
About the spirirt of the musician a unique documentary is in our competition:
Amaury Voslion (FRA): mingus Erectus
75 min.
A veítésre meghívtuk az aznapi Mingus projektben játszó magyar és osztrák zenészeket. Ki
tudja, még talán muzsikálnak is nekünk a film
előtt, alatt után. / We invited the Hungarian and
Austrian musicians participating in the Mingusproject to the screening. They may play music
before, after or during the screening.
(Tartalmát lásd a 41. oldalon / See content on
page 41.)

14:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

útoN oNlINE FIlmVErsENY
DÍJAzott FIlmJEI 2
ON tHe rOad ONlINe
COMPetItION awarded FIlMS 2
(Tartalmát lásd a 47. oldalon / See content on
page 47.)

16:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

VIláG-kÉPEk 7 / wOrld & IMaGeS 7
Jacek Blawut (POL): how to Destroy time
machines / hogyan pusztítsuk el az
időgépeket 39 min.

18:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

VIláG-kÉPEk 8 / wOrld & IMaGeS 8
103 min.
(Tartalmát lásd a 41. oldalon / See content on
page 41.)

18:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

kIsJátÉkFIlmEk 4
SHOrt FICtIONS 4 102 min.
(Tartalmát lásd a 33. oldalon / See content on
page 33.)

20:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

12:00 Filmvetítés / Cinema

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS 114 min.

útoN oNlINE FIlmVErsENY

(Tartalmát lásd a 42. oldalon / See content on
page 42.)

(Tiszti terem / hall)

RÍTUS RiTUalS
16

14:00 VuIllEmIN & moNtANAro
Duo (FRA) (erődárok / lawn)
Aude Vuillemin – kortárs tánc / comtemporary
dance, Miquéu Montanaro – furulya, dob, tangóharmonika / flute, drum, accordion
Tavalyi együttműködésük folytatása, csak most
természeti közegben. / Continuation of our cooperation started last year now in a natural surroundings.

light music behind poetry. In this case deep treasure hunt brought me a lot of adventure and
house and dub music is mixed with Endre Ady the love of eastern dances which then turned
poetry. The poems are read by Zoltán Latinovits, from a passion into a calling. I believe in the
Tamás Major and Imre Sinkovits. The set conta- power of dance, its 1001 positive and blessed
ins many less known Ady poems and writings...” side effects, its community building power and
We have asked students of Partium Christian the special uniqueness of diversity. I teach, act
University in Nagyvárad to collect filmcuts sho- and live it beacuse I feel it as an endless woman
wing the old Nagyvárad. In this way past and pre- path. Márti Horváth has been accompanying me
sent could hopefully link together through Ady’s as my student since 2009.
spiritually.

16:00 hANGszErBEmutAtÓ
GYErEkEkNEk / Musical Instruments
Performance for Children

15:00 tErNYák rIChárD
DIDGErIDoo WorkshoP
(pázsit / lawn)
(Tartalmát lásd a 12. oldalon / See content on
page 12.)

(udvar / yard)
Herczku Ágnes és Nikola Parov vezetésével
Gyüttment program
Herczku Ágnes és Nikola Parov gyermekeknek
szóló hangszerbemutatóján megérthetjük, hogy
miként tud a már születésünk óta bennünk élő
népzene és muzikalitás előjönni belőlünk.
Lead by Ágnes Herczku and Nikola Parov
Gyüttment programme
During the children musical instruments performance we will understand how inborn musicality
and folklore music can come up from us.

17:00 tAlAPAYA

(Spanyolfal színpad / Spanish stage)
Rupaszov Tamás – basszusgitár, elektronika /
e.bass, electronics, Orosz csaba – dob, elektronika / drums, elektronica
A Talayapa egy fél Trottel zenekar. 2018 szeptembere óta kísérleteznek duóként elektromos
dob/basszusgitár formációban, a Trottelre jellemző, szabad felfogásban. Pszichedelia, groove, elektronika, képzeletbeli vendégekkel
egzotikus tájakról. / Talapaya is half a Trottel
band. They have been trying to make music as a
duo in an electronic drum/bass formation playing
in an open-minded concept featuring Trottel.
Psychedelia, groove, electronica with imaginary
guests from exotic places.

15:00 ady_deep ady_100_ady_dub

(Spanyolfal színpad / Spanish stage)
Penguin Sound System, alias dj Zöld így beszél
róla, mi is várható: „A vinyl kultúra a 80-as évek
vége óta előszeretettel pakolgat szellős zenéket
verslemezek alá. Ebben az esetben a deep
house és dub lemezek folynak össze Ady Endre
írásaival. A verseket, írásokat többek között Latinovits Zoltán, Major Tamás, Sinkovits Imre mondták lemezre. A setbe előszeretettel válogattam
kevésbé ismert Ady írásokat, verseket... 1998ban költőkkel dolgoztam együtt, pár éve egy
slammer alá pakoltam, ez a harmadik…”

16:00 rItmIkoN & szÉl DEV DuÓ

(Ékes terem / hall)
Kortárs NOMÁD Orient ART Fúzió by K.j.Nese
contemporary Nomadic ART fusion
Előadók:
horváth márti és komáromi Judit Nese
K.j.Nese Ars Poetica – „Több évtizedes kultúrkincsvadászatom a kalandok élményein túl, a keleti táncok szeretetét, szenvedélyből hivatássá
szelídítette. Hiszek a tánc erejében 1001 pozitív
és áldott mellékhatásában, közösség teremtő
erejében és a sokféleség különleges egyediségében. Tanítom, művelem, élem mert végtelen
női ösvénynek érzem. Horváth Márti tanítványomként 2009 óta kísér táncos utamon.
Permormers:
Márti Horváth and Komáromi Judit Nese
K.J Nese Ars Poetica – My decades of cultural

18:00 hErCzku áGNEs & NIkolA
PAroV DuÓ
(Ékes terem / hall)
Herczku Ágnes – ének / vocal, Nikola Parov –
fúvós és pengetős hangszerek / multi instrumentalist
Gyüttment program
Herczku Ágnes és Nikola Parov az a két muzsikus, akik születésük óta a zenének élnek, de leginkább a zene él bennük.
A kelet-európai hagyományokat tágabb zenei
környezetben is meg tudják tartani, élő jelenné
varázsolják a térség történelmét, az emberi kapcsolatokat és a szív mindenkori énekét.
Gyüttment programme
Ágnes Herczku and Nikola Parov are two musicians who have been playing music since birth,
but mostly music lives in them.
They can keep the Eastern European traditions
in a broader musical environment, making the
history of the region, human relations and the singing of the heart evident.

A nagyváradi Partium Keresztény Egyetem hallgatóit kértük arra, hogy ők meg szedjenek össze
a régi Nagyváradot mutató filmrészleteket együttműködésként. Így tud remélhetőleg összekötődni
a múlt a jelennel, Ady szellemiségének közvetítésével.
Penguin Sound System, alias dj Zöld tells about
the performance: “Vinyl culture has been putting
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18:00 BEszÉlGEtÉs A mINGusÖrÖksÉGrŐl
(moziklub / cinema club)
A 40 éve eltávozott bőgős és komponista, charles Mingus zenei öröksége a mai napig hat és
rengeteg jazz és improvizatív muzsikust inspirál
a világban. Hogy miért is? Erre keressük a választ a Mingus projekt muzsikusaival és az érdeklődőkkel a Mingus szellemiségét kiválóan
bemutató Mediawave versenyfilm után. 16 órakor
kezdődik a blokk, amelyben a filmet vetítjük.
The legacy of the bassist and composer, Charles
Mingus who passed 40 years ago, is still up to
date and inspires a lot of jazz and improvisational
musicians around the world. Why? We are looking for the answer with the Mingus project musicians and the audience after the Mediawave
competition film that presents Mingus’ spiritually
prominently. The programme block including the
film projection starts at 16:00.

19:00 ÖkrÖs & GErÖlY &
moNtANAro (HUN/FRA)
(Ékes terem / hall)
Ökrös csaba – hegedű / violin, Miquéu Montanaro – furulya, tangóharmonika / flute, accordion, Geröly Tamás – dob, gardony / drums
Egy nem szokványos, egyedi zenei kísérlet
három más és más irányból (népzene, ethnozene, jazz) érkező muzsikus együttműködéseként. / An unconventional, unique musical
experiment with a collaboration of three musicians coming from three different directions (folk
music, ethno music, jazz).

mer, a cigány zene, swing, cumbia, azaz a Balkántól Dél-Amerikáig sok mindent magába foglal.
Mint a korabeli vándormuzsikusok, hozzák-viszik
a zenét, sugárzik belőlük a boldogság és a szabadság, nagyon magával ragadó hangulatot teremtenek, koncertjeiken előbb utóbb mindenki
táncra perdül. Mint a "Macska-jaj"-ban. / San Borondon Cyclo Fanfaria is a nomad group of artists
and musicians, travelling around the world by
bicycles, collecting and playing traditional songs.

21:00 mINGus, mINGus, mINGus

(Ékes terem / hall)
Ajtai Péter – bőgő / bass, Ávéd jános – tenorszaxofon / tenor saxophone, Kováts Gergő –
baritonszaxofon / baritone saxophone, Aram
Shelton – altszaxofon / alto saxophone, Pozsár
Máté – zongora / piano, Geröly Tamás – dob /
drums
Ajtai Péter nagyon régen dédelgetett álma vált
azzal valóra, hogy megalapította a charles Mingus zenéjét feldolgozó formációját. Mingus esetében egy olyan zenésszel van dolgunk, aki
abszolút fölüláll mindenfajta műfajiságon, így
nem véletlen, hogy hatalmas tisztelet övezi a jazz
különböző szcénáin belül is. A Mingus, Mingus,
Mingus zenekar tagjai a hazai avantgárd zenei
élet jól ismert figurái. charles Mingus zenéjét
nem egy az egyben játsszák, hanem megpróbálják megfogni annak esszenciáit, és azok segítségével a saját arcukra formálják. A projekt külön
apropója, hogy 2019-ben van Mingus halálának
40. évfordulója. A koncertet egy Mingus emlékét
megidéző film vetítése (16 óra) és egy azt követő
beszélgetés (18 óra) előzi meg, a Mingus-örökségről a zenekar tagjainak részvételével.

22:00 trANsNomAD

20:00 sAN BoroNDoN CYClo
FANFArA (INT)
(udvar / yard)
Vladimír - klarinét, ének / clarinet, vocal, Sylva tangóharmonika, csörgők, ének / accordeon,
vocal, Marek - gitár, ének / guitar, vocal, Paló –
hegedű / violin
A San Borondon cyclo Fanfaria 2004-ben alakult
a Kanári-szigeteken. Nevük is innen ered. San
Borondonnak hívják a nyolcadik szigetet, amely
leginkább csak a legendákban létezik, bár néha
páran tényleg látni vélik, aztán újra eltűnik. A zenekar biciklivel járja a világot, amit azért időnként
repülőre, vonatra, hajóra, sőt néha még buszra
is feltesznek. Zenei repertoárjukba tartozik a klez-
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23:00 NAkED (SRB)

Djordje Mijuskovic - hegedű / violin, Ivan Teofiulovic - klarinét, szaxofon / clarinet, saxophone,
Goran Milosevic - dob / drums, Branislav Radojkovic - basszusgitár
Zenéjükben a Balkán zenei hagyománya funkkal
és free-jazzel keveredik, a klasszikus zene mediterrán, afrikai és kelet-európai színekkel gazdagodik. / Naked draw from their Balkan music
traditions, traditions of funk and free jazz, the undeniably beats and odd rhythms, classical music
along with international flairs of Mediterranean,
African, and Eastern European heritage.

24:00 CsáNGállÓ (HUN/SWE)
(udvar / yard)
Sára csobán – szaxofon / saxophone, Bagi Bálint – tárogató, Gárgyán Zoltán Tamás – klarinét
/ clarinet, johannes Olsson – tangóharmonika /
accordeon, Bősze Tamás jean-Pierre – dob /
drums
vendég / special guest: kerényi róbert – furulyák / flute, zurna
Autentikus csángó népzenéből építkező, erdélyi
motívumokkal gazdagított, balkáni hangzásvilággal tarkított, improvizatív, instrumentális és vokális muzsika, saját szájíz szerint, rendkívül
visszafogott előadásmódban. csobán és Bősze
győri muzsikusok és kicsit talán Mediawave szülöttek is. Örülünk, hogy meghíresülve is kezdenek visszajárni közénk.
Authentic, instrumental and vocal music based
on authentic Balkan sound, built on authentic
Csángó folk music, enriched with Balkan sound,
in a very subtle manner of performance.
Csobán and Bősze are musicians from Győr and
maybe a bit of Mediawave’s children. We are delighted that as a well-known band they are coming back to us again.

(Spanyolfal színpad / Spanish stage)
csipkés csongor – hegedű /transylviolin, Varga
Laró István – basszusgitár / e.bass, Bajzát
Gergő - modulál effektek / effects, Fási László –
gitár / guitar, saz, Berhidai Sámuel – dob /
drums, Szendrey józsef Attila – modulál elektronika, szinti
A zenekar a magyar zenei élet egy újabb színfoltja. Tagjai különböző formációkból érkezve találták meg a trance egy sajátos megközelítését.
The band is another color of the Hungarian 01:00 PENGuIN souND sYstEm
music. Members of a variety of formations found (Spanyolfal színpad / Spanish stage)
Dj Zöld ezúttal a maga érzékeny módján „Rítus”
a unique trance approach.
tematikánkat járja körül, táncolható módon. This
time Dj Zöld travels around our “Ritual” theme in
his sensitive way making a danceable music.

01:00 ÖrÖmzENE/ JaM SeSSION

(Udvar / Yard) a fesztiválon lévő muzsikusok
részvételével / with the participation of musicians
present at the festival

MÁJUS 4. / 4 MAY (szombat / Saturday)
”NÖVelÉS vagy NeVelÉS”
taNulMÁNYÚt 5 / ”INCreaSe or
eduCate” FIeld trIP 5
2. nap / 2nd day, (Baka terem / hall)
10:30 A tanulmányozandó napi programok átbeszélése
11:00 Részvétel közösségi és művészeti műhelyekben szeminárium és tudásátvevő / kompetencia növelő jelleggel.
A fesztiválközpont kalotaszegi tisztaszobája
egész nap a résztvevők rendelkezésére áll kapcsolatépítésük hátteréül, a szervezőkkel való találkozókra.
Támogató: EFOP-5.2.2-17 Transznacionális
együttműködések
pályázat

12:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

kIsJátÉkFIlmEk 2 / SHOrt FICtION 2 VIláGkÉPEk 2 / wOrld & IMaGeS 2
(Tartalmát lásd a 30. oldalon / See content on
page 30.)
12:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

(Tartalmát lásd a 39. oldalon / See content on
page 39.)
18:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

ANImáCIÓk 1 / aNIMatION 1

(Tartalmát lásd a 33. oldalon / See content on
page 33.)
18:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

(Tartalmát lásd a 34. oldalon / See content on
page 34.)
14:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

kIsJátÉkFIlmEk 3
SHOrt FICtION 3
(Tartalmát lásd a 32. oldalon / See content on
page 32.)
14:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

ANImáCIÓk 2 / aNIMatION 2
Európai Szociális
Alap

10:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

kIsJátÉkFIlmEk 1
SHOrt FICtION 1

(Tartalmát lásd a 36. oldalon / See content on
page 36.)
16:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

#EuandmE

kIsJátÉkFIlmEk 4 / SHOrt FICtION 4

VIláGkÉPEk 1 / wOrld & IMaGeS 1
(Tartalmát lásd a 38. oldalon / See content on
page 38.)
20:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

VIláGkÉPEk 3 / wOrld & IMaGeS 3
(Tartalmát lásd a 39. oldalon / See content on
page 39.)
20:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem / hall)

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal
aNd daNCe FIlMS
(Tartalmát lásd a 42. oldalon / See content on
page 42.)

KONCERTPROGRAM
CONCERT PROGRAMS

(Tartalmát lásd a 29. oldalon / See content on
page 29.)

11-13:00 tánc & Ethno zenei
műhely próba / Dance & music
Workshop rehearsal (Ékes terem/hall)
14:00 tánc & Ethno zenei műhely
zlatina rousseva (BEL/BUL): lost Memory /
záró előadás / dance & Music
Elveszett emlékezet 80 min.
Zlatina közeli barátunk, sok filmes szálon kötődik workshop closing performance

10:00 Filmvetítés zenével / Cinema
with music (Baka terem / hall)

hozzánk, többszörös zsűritagként és projektpartnerként. Ezúttal legújabb filmje, Az elveszett emlékezet rendezőjeként érkezik hozzánk. A filmben
két hajóút találkozik: az egyiken muzsikusok
utaznak a Dunán a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig, köztük magyarok is, például Szokolay
Dongó Balázs a Romengo Együttes és Lakatos
Mónika. A másik hajóút ugyanezt az utat járja be
a 2. világháború alatt. Annak az utasai a náci rezsim és az idegengyűlölet elől menekülnek.
A film alatt/után meglepetés zene várható!
The film is developed around the imaginary and
symbolic encounter of two boats traveling on the
Danube, the mythical river, which runs from Germany to the Black Sea. The first boat trip is today
and brings together virtuoso musicians from the
countries of the Danube and the Balkans. The second boat was making the same trip at the beginning of World War II. His passengers were
fleeing the Nazi regime and the rise of xenophobia in Germany.
During and/or after screening you can expect
some surprize music!

16:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem / hall)

"Rítus"-ra hangolva.
Tamás is a basic person of Permanent wave. He
also brings the basis in the Mingus project, but
he presents his drummer talent tuned upthis
year’s “Rituals” theme.

(Ékes terem / hall)
vezető/leaders: Miquéu Montanaro (zene /
music) és Aude Vuillemin (tánc / dance) /FRA/
Benne a „Felhőjárók” sérült mozdulatszínház.
Leaders: Miquéu Montanaro (music) és
Aude Vuillemin (dance) /FRA/
With the participation of the “Cloudwalkers”
Disabled Gesture Theatre.

16:00 mAkám – ADY-Est

(Ékes terem / hall)
Magyar Bori – ének / vocal, Vázsonyi jános –
fúvós hangszerek / reeds, Kuczera Barbara –
hegedű / violin, Krulik Zoltán – akusztikus gitár /
guitar, Bata István – basszusgitár / e.bass,
Keönch László – dob, ütőhangszerek / drums
A Makám a világzene egyik legrégibb képviselője
itthon. Pályafutását több, mint húsz album fém15:00 GErÖlY tAmás
jelzi. Zenei korszakain átível a tradíció és modernitás, Kelet és Nyugat, a kollektív és individuális
rÍtus DoBszÓlÓ
kettőssége. Most Ady Endre emlékezetét idézik
(fesztiválközpont / festival centrum)
Tamás a Tartóshullám alapemberének számít. A meg.
Mingus projektben is hozza az alapot, de külön Makám is one of the oldest Hungarian represenis bemutatja dobtudását az idei tematikánkra, a ters of world music. More than twenty albums
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mark their career.
musical epochs cross over tradition and modernity, East and West, the
duality of collective and individual. Now they evoke Endre Ady’s memory.

16:30 rÍtus DoBszÓlÓ / rItual druMS SOlO – BalÓ
IStVÁN
(Spanyolfal / Spanish
hall)
Baló István az egyik
legjobb improvizátor
hangszerén.
István Baló is one of
the best improvisator
on his instrument.

19:00 CrAzY DAIsY JuG BAND (Spanyolfal / Spanish hall)

A soproni crazy Daisy jug Band zenekar 2007 augusztusában alakult
Pénzel Péter és a Frank Hauser jr. kísérőzenekara tagjainak (cryns
jános “cini” – banjo, dobro, gitár és Tujmer Zoltán – jug, lábcín)
egyesülése révén. Később csatlakozott hozzájuk Peter Leitner basszusgitáros Ausztriából és Nagy Tibor “Holló” ritmus gitáron. Mára a tagok
némileg cserélődtek, "cini" és "Holló" már nem zenél az együttessel, új
tagként Pógyor Tamás szólógitáros és Schneider Gábor washtub
érkezett. / crazy jug Band from Sopron - Tujmer Zoltán jug, hi-hat, Peter
Leitner bass, Pógyor Tamás guitar, Schneider Gábor washtub.
Crazy Daisy Jug Band was formed in August 2007 by János Cryns “Cini”
- banjo, drum and guitar – and Zoltán Tujmer – jug, hi-hat. The Austrian
bass guitarist, Peter Leitner and the rhythm guitarist Tibor Nagy “Holló”
joined them later. The members have a bit changed for now, “Cini” and
“Holló” do not play with the band anymore and two new members have
joined: Tamás Pógyor – lead guitar and Gábor Schneider – washtub.

17:00 BokA GáBor – CIrCus mINImus

(Udvari sátor / Yard tent)
Párizs, London,
Somogyfajsz után csak
itt, csak Önöknek!
Világhírű művészek
a porondon,
és a Tartóshullám
jellegzetes
vendégművészei.
Zene: Miquéu Montanaro és csapata. / Only
here, only for You after Paris, London and Somogyfajsz. World-famous
artists and the featuring guest artists of Permanent Wave are on the stage.

18:00 toszoDa
ProJEkt
(Ékes terem / hall)
Dankowsky Áron –
cajon, Kácser Tamás –
gitár / guitar, Szombathelyi Patrik – handpan
A győri csapat stílusmeghatározása:
sprituális drum 'n bass
(is) – többnyire lágy,
ellazulós meditatív dallamok, néhol kicsit felpörgetve, egy kis latinos vagy
drum'n bass-es lüktetéssel megspékelve. / Spritual drum 'n bass – mostly
soft, relaxed meditative tunes, with a latin throbbing.

18:00 sokkAl másABB (Spanyolfal / Spanish hall)
Bódy László – tárogató, Molnári Ákos –
dob / drums
Fúvós-dob duó, akik
szeretik a jazzt,
a metált, meg az abszurd Science Fiction-t.
A wind-drum duo who
like jazz, metal and the
absurd science-fiction.
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20:00 lakatos mónika & rostás mihály mazsi: romanimo

(Ékes terem / hall)
A cD borítóról: „…A dalok többsége azt a világot idézi meg, amelyben
szüleink, nagyszüleink éltek. Minden oláh-cigány mulatság és összejövetel
hallgatók éneklésével zárul. Azért olyan fontosak az életünkben, mert
örömünket és bánatunkat is ki tudjuk velük fejezni. Közösen is énekeljük
őket, de legtöbbször inkább egyvalaki „viszi” a dalt, a többiek pedig többszólamú terchangokkal kísérik. A szövegek legtöbbször megtörtént eseményeket fejeznek ki, és nagy szerepet kap bennük az improvizáció; az
énekes azt énekli, amit az adott pillanatban érez. Szerelemről, bánatról,
örömről, csalódásról vagy bármiről, ami megtörténhet az ember életében.
jellemző, hogy sokat említjük Istent, a szülőket, testvéreket. A dalok szinte
csak a múltról és a jelenről szólnak, a jövőt nagyon ritkán hozzuk szóba.
Sok mindenről pedsig nem is beszélünk máshogyan, csak „dal mögé
bújva”…” / From the CD cover: “... Most of the songs evoke the world our
parents and grandparents lived in. Every oláh-gipsy feast ends in a collective
singing. Songs are important in our lives because we can express our happiness and sorrow by them. The lyrics tell mainly about real-life events with
a lot of improvisation; about love, sorrow, joy, disappointment, anything that
may happen to one. We mention God, parents, brothers and sisters. All the
songs are almost about past and present, future is rarely mentioned. There
are things we do not even talk about only mention them in songs. …"

21:00 W69 roCk (Spanyolfal / Spanish hall)

Fenyvesi Márton – gitár, elektronika / guitar, electronic, Gyányi Marcell –
basszusgitár / e.bass, Baló István – dob / drums, csókás Zsolt – gitár / guitar
„A W69 alapvetően rockzenét játszik, de ehhez szükség szerint minden
egyéb műfaj lehetőségeit, hanghatásait, technikai lehetőségeit is felhasználja. A zenekar nem csak zenéjével, de a legendás Woodstock fesztiválra utaló nevével is tudatosan hivatkozik azokra az évekre, amikor a világ
fiatalsága olyan megtermékenyítő erővel rendelkezett, mely a kultúrában,
viselkedésben, gondolkodásban, érzelmekben, a világszemléletben és a
mindennapi életben egyaránt olyan változásokat hozott, melyek átalakítottak, megkérdőjeleztek sok, addig elfogadottnak tartott értéket. A „69-esek”
hatása mind a mai napig érzékelhető – az ő szellemiségük „lázadó” és egyben jobbító szándékú erejét, lendületét igyekszünk megtalálni, feléleszteni
és átadni, hogy béke, megértés és szeretet legyen köztünk, mely elfogadja,
és megérti, hogy emberek vagyunk, ha nem is egyformák” – fogalmazta
meg Baló István a W69 Rock négyesfogat ars poeticáját. / “W69 plays rock
music basically, though they use the possibilities, sound effects and technical
possibilities of any other music style when necessary. Not only with its music
but also with its name referring to the legendary Woodstock festival, the
band deliberately refers to the years when the youth of the world had such
fertile power that brought changes in culture, behavior, way of thinking, emotion, worldview and everyday life. Changes that have been transformed and
questioned many of the values that were accepted so far. The effect of the
'69s' is still present - we are trying to find, revive and pass on their "rebellious"
but improving spirit to have peace, understanding and love between us that
accepts and understands that we are people though not the same”, tells
István Baló about the band’s Ars Poetics.

23:00 INtErPál (Ékes terem / hall)

Gerencsér Károly Mürmüle – Gitár (-ok-ok és okozatok), Én(ek-ek)
Hisztérikus KitárulkozásKésztetés és Megértő Fülekre el(vágy(ód)ás
(HUN) / Guitar (causes and effects), Songs, Hysterical Urge for Self-revelation and desire for finding understanding ears (HUN), Bors Laca –
ütősök, összetartás (HUN) / percussions, cohesion (HUN), Nyul Balázs –
basszusgitár / bass, - A Megrendíthetetletlenül Pontos PlatinaKatona
(HUN) / - The Accurately Accurate PlatinumSoldier (HUN)
Vendégek / Gusts: Dénes "KisDönci" Ármin - szólógitár és grimasz
(HUN) / lead guitar and grimace (HUN), Ancsi WideSmile Horváth –
ének, vokál és angyali bizalom (HUN) / solo, vocal and angelic trust
(HUN), Singh-Bahadur Áron (nepáli jézus / nepal jesus) – szólógitár és
hit (NEPAL – HUN) / lead guitar and faith (NEPAL – HUN), Titokzatos
Speciális Vendég / Mysterious Special Guest: jörGusz Maximusz (Dr dr.
Prof. Széchi Baál) – basszusgitár és tökéletesség-ügyelés-felelős szakminiszter (ex- HMc, Februári Szél, InterPál stb.) (HUN.) / bass and minister of perfection-attention (ex- HMc, February Wind, InterPaul etc.)
(HUN.) Az ezredforduló környékén, 4-5 éven át, mai szóval élve, hasított
egy győri zenekar. Az underground zenei világban országos hírnévre tett
szert. Aztán majd ahogy lenni szokott, egyszer csak szétestek és ment
mindenki a maga útjára. Most 2019-ben, 15 év után egy koncert erejéig a
Mediawave-re összeállnak akusztikusabb formációban.
A band from Győr was rocking the country for 4-5 years around the millennium. They gained national fame in the underground music world. Then as
usual, they suddenly fell apart and everybody went on their own ways. Now
in 2019, 15 years later, they come together in a more acoustic formation
only for one concert at Mediawave festival.

22:00 szkoJáNI hAt CluB (udvari színpad / yard stage)

Kjartan code (USA) – hegedű, basszusgitár, ének / violin, e.bass, vocal,
Valentine "Mocsári" Desmarais (FRA) – szaxofon / saxophone, Bitó
jános (HUN) – tangóharmonika / accordeon, Ádám Haraszti (HUN) –
ütőhangszerek / percussions, Isaac Misri (USA) – gitár / guitar
A “Szkojáni Sarlatánok” világutazó népzenészek a korábban titokzatosmódon eltűnt Szkoján nevű erdélyi városból. Zenéjükre hatással vannak a
roma, az erdélyi magyar, a szerb és a román zenei tradíciók
The “Szkojáni Charlatans” are world traveling folk musicians from the formerly mysteriously disappeared Transylvanian town of Szkoján. Their music
is with influence from: Gipsy, Transylvanian Hungarian, Serbian and Romanian musical traditions.

24:00 sIllÓ (nem)DJ
(Spanyolfal / Spanish hall)
WilágWevőWaveParty
WorldWideWaveParty

24:00 ÖrÖmzENE/ JaM SeSSION

(udvar / yard) a fesztiválon lévő muzsikusok részvételével
with the participation of musicians present at the festival
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TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE
KÖZÖSSÉGI ÉS/VAGY MŰVÉSZETI MŰHELYEK
COMMUNITY & ART WORKSHOPS
a műhelyek működési időpontjai és helyei vagy a programból láthatók
vagy az üzenő falakon naponta ki lesznek írva
Jó idő esetén a programok az erőd bástya és Duna-part közti pázsiton, ártéri erdőben vagy a szigeten fognak megvalósulni.
Eső vagy rossz idő esetén az erőd különböző belső tereiben!

mAGoNY kÖzÖssÉGI AsztAl / COMMuNItY taBle
2019. április 30 – május 4. délután / PM (udvar / yard)
kovács Ferenc „Öcsi” és lánya, kovács sára Dizna zenei, harcművészeti és gasztronómiai műhelye / music, martial art and gastronomy tableunion
A társulás további tagjai: Tóth Balázs kendóoktató, Miklós csaba és Merci
főzőmesterek "Öcsi"-t a népesség egy része muzsikusként, a saját alapítású Magony, valamint a Dresch Quartet, a Szabados György MAKUZ, a
Balogh Kálmán Gipsy cimbalom Band, a Djabe és más formációk hangadó
muzsikusaként, szólistájaként ismeri, amelyekkel hangsúlyosan rátette névjegyét a magyar zenei élet 30-40 évére.
Mások harcművészként, kendósként ismerik. Megint mások egy olyan sokszínű művészfamília aktív tagjaként, aki követ és fát is farag, korongozik.
De egyáltalán nem elhanyagolható jó tulajdonsága a kulinaritás.
Az ételkészítés művészete is erényei közé tartozik ugyanúgy, mint a szőlőművelés és bortermelés, pálinkafőzés. Az utóbbiak már kevesek számára
ismertek, de akik csatlakozni szeretnének több napig működő meglehetősen komplex műhelyéhez muzsikusként, harcművészként, azok mindezekből kapnak ízelítőt.
családi alapú indíttatásához csatlakozik lánya is:
"Sacival most kialakítunk egy nyugodt belső teret is odabent, a Duna felőli
bejárattól jobbra, ahol meglévő és közösen kitalált mantrákkal, belső figyelésekkel, csakranyitogató felszabadításokat végzünk. Természetesen itt is
a végcél nem csupán a boldogság, vagy a jó érzés, hanem a valódi gyógyulást elősegítő tiszta fényút megismerése /ősfény/, járásának művelése.
Tóth Balázzsal a harcművészetek terén is előrébb lépünk eggyel, azaz a
kendó, vagyis a kard útjának a járásával nyesegetjük a felesleges gondolatokat, mozdulatokat. Külön figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, vagy
valamiben akadályoztatott emberek bevonására, képzésére, de higgyétek
el, hogy pályám során én még nem találkoztam tökéletes alannyal, vagy
olyannal, ki magát annak tartotta volna. És ha mégis akadna ilyen, hát csalódni fog, sőt, ha kell, elvezetjük a teljes összeomlásig, ahonnan kezdheti
újra felépíteni egy valódibb önMagát. Ez a rátalálás a Mag-honi asztaltársulás beavató feladata."

Hogy mitől közösségi program mindez? A
gombóckészítéshez az Együttlét biztosítja a
tésztakészítéshez szükséges nyersanyagokat, koordinációt, edényeket. Aki a gombóckészítő közösség tagja szeretne lenni, azt
tehet bele munkát, és mindenképpen hozzon bele „betétet”, azaz szilvát, barackot,
bármit, amitől gombóca vagy annak külseje
klasszikus vagy újszerű lesz. Esetleg öntettel
is lehet bolondítani, de bármilyen extrém
ötlet is beleférhet.

kÖzÖs PElmENYI kÉszÍtÉs Az IFJú PárNAk Itt az alkalom,
hogy mindenki kitanulja a pelmenyi, azaz a hagyományos orosz hússal töltött tészta
készítés tudományát Szergej Kacskin permi
zsűritagunk vezetésével. Ez egy hosszadalmas folyamat, így már előző nap nekiállunk.
Közben lehet, hogy előkerül a vodka is.

PelMeNI MaKING FOr tHe
YOuNG COuPle

Come and join to master the making of traditional Russian dumpling, Pelmeni. The leader is Sergei Kachkin, film jury member from Perm. The process is long, so we may
start it the day before. With some vodka?

kÖzÖssÉGI ÉtElkÉszÍtÉs – kÖzÖssÉGI AsztAlok
COMMuNItY taBle
2019. május 1–4. délután / PM
Ennek nagyon sok formája fog megvalósulni
csendben vagy látványosan az Együttlét
szervezésében, csak figyelni kell rájuk, keresni őket. Ízlelőbimbók ingerlését bizton segíteni fogják az észt, bolgár, erdélyi, felvidéki
és vajdasági kulinaritások. És még ki tudja,
ki mivel áll elő mindnyájunk örömére, élvezetére? Te is tehetsz érte!!! Ragadj bográcsot
és fakanalat, vagy amihez tehetséged van!!!
Aki „bográcsközösség” alapítását tervezi és
szeretnék igénybe venni szervező segítségünket, az minél előbb adja meg a készítendő étel nevét és azt is, hogy milyen
formában lehet csatlakozni főzőközösségükhöz (munka, nyersanyag, pénz). Mi ehhez
biztosítunk egy kommentelhető felületet, amin keresztül megtalálhatják egymást a közös
étkezésre várók és kommunikálhatnak.

kŐlEVEs FŐzÉs / StONe SOuP

A NAGY GomBÓC ProJEkt
tHe BIG duMPlING PrOJeCt
kIEmElt kÖzÖssÉGI ProGrAm
2019. május 2. 12–15:00 (Szent Pál sziget / island)
tartja / leader: Bánki Eszter & Popa zoltán
(Virágóra Alapítvány, Vásárosbéc)
Bárki részt vehet a készítésben egyénileg és csoportosan is, gyermekek
és felnőttek is egyaránt.
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2019. május 2. délután / PM (Szent Pál sziget / island)
tartja/leader: monostori Éva (mag-ház)
A szomszédos Koppánymonostor civil Mag-házának csapata tavaly is briliáns kőlevessel lepte meg az érdeklődőket, de nem volt „ingyé”, meg kellett
dolgozni érte, vagy hozni belé valamit.

szAmoVár Afgán
közösségi teaház
afghan tee House
2019. május 3–4. este / evening
(fesztiválközpont / Festival centre)
tartja/leader: Dr. Pellek sándor PhD
teakészítő mester

„ÖssztŰz” – közösségi tűzhely építés téglából

solYmászAt / FalCONrY

2019. május 2–4. délután & este / PM (bástya udvar / yard)
tartja/leaders: Koleszár
Ferenc és tanítványai
(Metropoliten Egyetem)
A projekt egy közösségi
és köztéri művészeti projekt, amiben 100%-ban
tőled függ, hogy mi lesz
a végeredmény. Az első
napi bemutatás után, a
következő napokban öntevékenyen lehet tovább
folytatni.

2019. május 1–3. délután / PM
(pázsit / green) tartja / leaders:
Popa Zoltán és sólyma
Ha akarsz részleteket tudni a sólymok életéről,
vadásztechnikájáról, akkor keresd őket.
Nem lesz nehéz felismerni őket.

FÉNYtollAs / lIGHt SHuttleCOCK
2018. májsu 2–4. délután & este / PM (bástya udvar / yard)
tartja/leaders: Koleszár
Ferenc és tanítványai
(Metropoliten Egyetem)
Fotógrafikus sport – délután festékek, matricák,
patronok segítségével
meghekkelünk pár tollasütőt és labdát, este
pedig
fényrajzolunk
velük... még az is lehet,
hogy "tűzből lesz a
háló..."

tArtÓshullám CsErEBErE / SwaPPING
2019. május 1–4. 11–14:00 (pázsit / green)
tartja/leaders: jagudits Ágnes, Ott
Rozi, Ott Lili Tamara
(és más önkéntes fiatalok)
‘csere’ szó a szótárban: kölcsönös értékátadás legalább két személy, csoport, egység között. És
mit jelent ez számunkra? Gyere
hozzánk csereberélni, beszélgetni és együtt lenni... akkor megtudhatod.
Hozz magaddal bármit, ami fölösleges, de másnak még jól jöhet (ruhát,
könyvet, táskát, ékszert, bakelitlemezt, vagy akár egy szőnyeget), és válassz helyette valami régi-újat! (Mediawave new generation)

kENDÓ, A kArD útJA - kÖzÖs EDzÉs
A kendó rítusa mint a harcos közösségbe, mint az edzés önművelés folyamatába történő természetes bekapcsolódás, részt vállalás.
Belső és külső figyelem megteremtése, emelése. Tudatosság.
Mint a nap természetes rendjéhez alkalmazkodva, amikor terem a kedv,
a biológiai óra délelőtti és a délutáni aktív időszakában. Természetesen
megkezdjük az edzéseket a segédemmel, amiben nyitunk a bekapcsolódásra. Megnyitjuk az
edzésfolyamatot azoknak, akik dolgukat érzik
a harc színterén, és
megadjuk nekik a lehetőséget, hogy karcolgassák a határaikat.

JÓGA mŰhElY
YOGa wOrKSHOP
2019. május 1–4.
12-14:00 (pázsit / green)
tartja / leaders:
judák Márta & Kovács
Máté & Major Matyi
(felváltva)

hENNA mŰhElY / WorkshoP
2019. májsu 1–4.
délután/PM
(fogadótér / pázsit)
tartja / leaders:
Gulyás Zsófi és
Peniaško Vica
(két Brünnben élő
felvidéki lány) Fesd meg magad! Arcod, tested! Mi segítünk benne!

MŰVÉSZETI MŰHELYEK / ART WORKSHOPS
mEDIAWAVE tánc & zenei műhely
dance & Music workshop
2019. május 1–4. 11–14:00 (Ékes terem / hall)
vezető/leaders: Miquéu Montanaro (zene) és Aude Vuillemin (tánc) /FRA/
Montanaro sok éve vezeti akusztikus zenei műhelyünket. Tavaly magával
hozta Audét, a kortárs táncosnőt vezetőtársnak, kinek specialitása, hogy
több éve segíti a sérült emberek táncalapú fejlesztését. A végeredmény elképesztő és egyben megható volt/lett a Felhőjárók sérült színház részvételével. Idén folytatják a közös munkát, amelyben szívesen látnak más
érdeklődőket is.
Záróelőadás / Closing performance:
2019. május 4. 14:00 (Ékes terem / hall)

mEDIAWAVE Fotóműhely / Photo workshop
2019. május 1–4.
(bástya fogadótér)
vezető / leaders: Zalka
Imre & Radu Igazság
fotográfusok
12 éves múltra visszatekintő műhely, amely a
fiatalok fotózással
kapcsolatos vágyainak megvalósulását segíti. Idei téma az archív technikák gyakorlása. A műhely nyitott bármely érdeklődő részére.

kÖzÖssÉGI AkusztIk trANsz
Community acoustic trans
2019. május 1–4.
egész nap (ártér)
Az Aznap Kollégium közösségi zenélése, akik
zenekarként is fellépnek
a Tartóshullámon. Délután bármikor és bárhol
felbukkanhatnak.
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DzsINNkAlADzsI
VIláGzENEI
wOrld MuSIC
wOrKSHOP
2019. május 1–4.
délután / PM
(pázsit / green)
Vezeti: Kovács Gergő
és Diyar

lAVorBŐGŐ &
JuG WorkshoP
2019. május 4.
délután / PM
(pázsit / green)
A crasy Daisy jug Band
vezetésével.

mÉhkAsAulA
DIAFEstŐ
mŰhElY
2019. május 3. 16:00
(bástyaudvar)

VÍzCsEPP
WorkshoP
2019. május 3–4.
délután / PM
(pázsit / green)
Vezeti: Tóth csaba
„Dzsinn” és társai
Lehet teázni, masszázst
kapni és időnként hangutazásban részt venni.

hANDPAN
WorkshoP
2019. május 4.
délután / PM
(pázsit / green)
Vezeti: Szombathelyi
Patrik

huruhuru
tollékszer és
hajbatoll
Huruhuru design...mikor
az ősi hagyományokban használt elemek találkoznak a mai modern
világunkkal. Tollas fülbevaló készítő workshop: színes és natúr tollakból, gyönyörű kristályokból, fa-, fém-, üveg-, és
rézgyöngyökből, valamint kagylókból állíthatod össze a saját ékszered.
HuruHuru hajbatollazás: szupervékony és hosszú igazi madártollakat
mini gyűrűvel rögzítek a hajtőnél. A teljesen természetes “hajékszer”
különlegessége, hogy hajként viselkedik, felveszi annak formáját. Alkalmanként 3-4 hónapig viselhetőek, összességében pedig akár 2 évig is.

GYERMEK ÉS CSALÁDI PROGRAMOK / CHILDREN & FAMILY PROGRAMS
PrImANImA ANImáCIÓs JátszÓház
Free MOVING wOrKSHOP
2019. május 1–4. délelőtt
és délután
(fesztiválközpont)
tartja/leaders: Patrovics
Tamás és Budaörsi
Animációs Bázis
Az érdeklődők kipróbálhatják a rajzfilmkészítést, a báb-, a gyurma-, a papírkivágásos- vagy a legóanimációt.

CsAláDBArát szABADmozGás
Free MOVING wOrKSHOP
2019. április 30-május
1–2. 11–14:00 (kilátó &
sziget/look-out tower &
island)
tartja / leaders: Dömötör
Luca & Raubinek Lili
(kortárs táncos)
Élmény és tapasztalás
központú, családbarát
mozgásműhely.
Témák: légzés, hangzás, látás, érintés – 3 nap alatt 3 téma, ami összefügg,
de más-más szemszögből vizsgálja az „együttlét”-et és jelenségeit.
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kAzAmAtAtúrA / CaSeMate tOur
2019. május 1. és 3. délután / PM (kazamata / casemate)
tartja/leaders: Daruka Mihály és Vermes Laura
Ha érdekel az erőd kilométernyi hosszúságú
kazamatarendszerének
titkai, akkor keresd
Daruka hajdúkapitányt.
Nem lesz nehéz
felismerni középkori
katonaruhájáról és nagy
hangjáról.
Egy Münchausen báró
veszett el benne!

CsáNGÓ GYErmEktáNCház / CHIldreN daNCe HOuSe
2019. május 1–2.
délelőtt / AM
(udvar / yard) tartja / leaders: Benke Paulina
(Somoska, Moldva)
Igazi hagyományőrző
moldvai csángó táncos
tartja, és a talpalávalót
is csángó muzsikusok
húzzák.

PARTNERFESZTIVÁLOK KÖZÖSSÉGI JELLEGŰ BEMUTATKOZÁSAI
GYÜttmENt FEsztIVál

rÍtus – uBIk

Annyit előzetesen, hogy a Gyüttmentesek
nem csak az alábbi közösségi jellegű programokkal, hanem koncert programokkal is
jelen lesznek. A műsorfüzetben mindezeket
a „Gyüttment program” megjegyzéssel jelöltük.
Szervező: császi György, Latorczai Balázs
Gyüttment sátor
április 30 – május 4. – az erőd udvarában
Itt lehet megismerkedni a Gyüttment Fesztivál szervezőségével, ami most
nem is annyira a Gyüttment Fesztivál miatt érdekes, hanem a csapat többi
munkája, terve miatt, melyben szerepel a nagyhideghegyi jurtaszállás, ökofarm bemutatása, jövőtervezése, faültetési projektek, alomszék megismertetése, de leginkább a Gyüttment életmód tapasztalatainak megosztása, a
vidéken újrakezdők segítése. A Rendezöldj munkacsoport pedig összeszedte a legtöbb módszert, hogy a környezet terhelése nélkül lehessen nagyobb találkozókat szervezni. Mindez egy frissítő tea mellett, melyhez
gondos kezek szedtek gyógynövényeket.

az UbikEklektik Összművészeti Fesztivál Fesztivál bemutatkozása
Az UbikEklektik egy ünnep, a találkozás ünnepe, mely 3. alkalommal került
megrendezésre 2018-ban, a Zsámbéki Színházi Bázison. A négy törzs egy
újabb hatalmas ünnepélyen ered közös emlékei nyomába, melyek segítségével kísérletet teszünk az együttállás újkori megalkotására. Készülődjünk.
május 1–4. az erőd udvarában.
Szervező: Görög Miklós
Az uBIk napközbeni közösségi programjai
● zsonglőr oktatás minden korosztálynak ● kundalini jóga ● Re.Műhely –
a tegnap tárgyai kelnek új életre a kezedben és naponta eldobott szemetek
köszönnek vissza új létformákból. Az alkotó te vagy! Készíts eddig sosem
látott csodákat, kiegészítőket, használati tárgyakat, installációkat, vagy
maszkot az esti mulatságra! ● tisztítószer főző workshop természetes
anyagokból ● Hintaló Kocsmakórus – a Hintaló Iszodából indult kórus
workshop mindenkit vár a közös éneklésre.
uBIk PIAC
május 4. – az erőd udvarában
● fa zsonglőr játékok Kolozsvárról ● jelmezkölcsönző - az Azure fesztiválon
bevált koncepciót hozná a Kék ló csapata (a kaucióért cserébe jelmez) ●
természetes anyagokból készült tisztítószerek ● arcfestés ● herkentyűs
és cirkuszos kártyák (játékkártyák a régi autóskártyák mintájára) ● teázó

Gyüttment aktív placc
május 1–4. – külső helyszín
A Gyüttment közössége fontosnak tartja, hogy egyensúlyban legyünk a
környezetünkkel. Ez nem csak azt jelenti, hogy törekednek a hulladékmentes életmódra, hanem igyekeznek tudatosan, pazarlásmentesen élni.
Az erőd melletti területen workshopokat tartanak, ahol elkészíthetjük magunknak a következő adag mosóport, öblítőt, amely nem károsítja a környezetet, és a töredékébe kerül, mint amit eddig költöttünk rá (ehhez ha
tudsz, hozz magaddal fél literes palackot). Hozd magaddal elnyűtt pólódat
is, mert táskát, ékszert, kiegészítőket, és egészséges kókuszgolyót is készítünk közösen, hogy tápláló energiával hódoljunk az élvezeteknek.
Itt lesz a Gyüttment közösség pesti bázisának, a Garay klubnak a zenész
csapata, akikkel együtt lehet muzsikálni, többek között Róka Szabolcs, Kerényi Róbert, Nyíri László vezetésével. A Garay Klub adományboltját is leköltöztetjük, így már enni, inni, ölelni, és a zenésztársakkal a mindenséghez
mérni magunkat is lesz lehetőségünk, a Gyüttment kör belsejében.

mAlom AsztAl
a vajdasági (Orom)
Malomfesztivál kapcsolatépítő asztala, kötetlen
beszélgetésekkel,
vajdasági étel- és
italkóstolóval.
Szervező: Szerda Zsófi

W|EEPLQWJpSN|OFV|Q]Ę
A Profirent Gépkölcsönző Kft. Magyarország vezető általános gépkölcsönzője. Professzionális
Bérleti Megoldásokat nyújtunk partnereink számára, amellyel leegyszerűsítjük munkájukat.
Kínálatunk fedi a teljes palettát az egyes termékektől kezdve egészen egy teljes projekt
kiszolgálásához szükséges valamennyi eszköz biztosításáig.

Gépkölcsönzés, Értékesítés, Szerviz
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KIÁLLÍTÁSOK / EXHIBITIONS
JElEk Az út mENtÉN
szErDA zsÓFIA FotÓkIállÍtásA (SRB)
(bástya folyosó / bastion corridor)
Szerda Zsófia kiállítása az újvidéki Forum Könyvkiadónak köszönhetően
jöhetett létre. A kiállítás anyagának egy része ugyanis egy frissen megjelent
könyv illusztrációinak anyaga, s a többi fotográfia is szorosan kapcsolódik
jelekhez, utazáshoz, magához az úton levéshez, mely tényezők igen erőteljesen vannak jelen a fiatal fotós életében. Az irodalmi Nobel-díjas Ivo
Andrić posztumusz kötete, a “jelek az út mentén” című mű az író – magyar
nyelven ezidáig csak részleteiben, s most először teljes egészében – olvasható meditatív feljegyzéseit, több évtizednyi jegyzeteit tárja fel az olvasó
előtt. “Szerda Zsófi örökké úton van. Valahogy úgy képzelem, hogy minél
több helyen jár az ember, annál tágasabb a komfortzónája. Minél több kilométert megtesz, annál könnyedebben veszi az egyes lépéseket. Talán
ezért sugárzik Szerda Zsófiról mindig jókedv és elevenség… A mozgás
számára életforma, legyen az színpadi tánc, vagy utazás. Szinte mindenhol
otthonosan érzi magát a világban, és ez képein is megmutatkozik. A fényképek tükrözik a készítőjük világlátását. Ezek a fotók pedig nyitottságról,
nyíltságról tanúskodnak. Rengeteg különböző kultúra és ember, köztük ismerősök. Portréalanyait nem kiragadva, és fotóvászon elé ültetve örökíti
meg, hanem mozgásban, közvetlen környezetük apró részeként. Műterme
a világ.” Dancsó Andrea

a várakozás erejével. A térbe türemkedő elemek dinamizmust adnak alkotásainak, a domború textúrák életre kelnek. Ősi manuális technika találkozik
időtlen divatkiegészítőkkel, lakberendezési tárgyakkal. Egy tudós 20 percig
nézte csendben a szarvas táskákat, majd azt mondta: "Ez hihetetlen.
Tudod, egész életemet a matematika és a kémia világában töltöttem, és
most pontosan látom, hogyan néz ki a kémia és matematika.“

PÉNzEl PÉtEr kIállÍtásA
(Bástya 2. emelet)
Péter festményeit a bástya második emeletének körfolyosóján szándékozik
elhelyezni, a felújítatlan, kissé lepusztult rész szépségeit felhasználva. Az
erődben az azt felfedezni szándékozó barangoló véletlenszerű élményben
részesülhet festményeire bukkanva.

WE FEED thE WorlD
zuzANA PAstorkoVá FotÓkIállÍtás (SLK)
(bástya folyosó / bastion corridor)
Ez a látványos fotós esemény a családi gazdaságok szerepét hivatott ünnepelni, akik a világ élelmiszertermelésének 70%-át fedezik. A több mint
negyven díjnyertes fotós által készített képek a hat kontinens gazdálkodási
közösségének sokszínűségét, sikerességét és rugalmasságát mutatja be,
és kiemeli azt a sok hasznot, amit a kisüzemi gazdálkodás nyújt a talajunknak, egészségünknek, klímánknak, emberi és ökológiai közösségünknek.
jöjjön és ünnepeleje velünk ennek a figyelemre méltó együttműködésnek
az üzenetét.

lAVlNA - A stílus hullámán
IVEtA hrusCoVA DIVAtkIállÍtásA (SLK)
(mozi előtér / cinema foreground)
Iveta számára a nemezelés szent rituálé, mely során a természettel kapcsolódik, és határtalan művészeti lehetőségeket fedez fel a meglepetés és
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„FEkEtÉN-FEhÉrEN”
horváth orsolya, Bánhelyi Judit léna és Bánhelyi József
fotókiállítása
(fesztiválközpont / Festival centrum)
30 éve kezdődött minden egy szakközép iskolai fotószakkörön. Vagyis már
előtte kicsivel, de akkor inkább még csak a gyermeki kíváncsiság, hogy
hogyan megy be a fény és hogyan jön ki a kép filmen, papíron??? Aztán
kezdődött. Tanulással, hibákkal, szó szerinti sötétben való tapogatózással.
Aztán kezdett az a bizonyos fény kigyúlni... Lassan. Óvatosan. Kezdett kirajzolódni az a képen, amit gondoltam. Amit gondolni akartam.

ti-ti-tá
horváth orsolya és Bánhelyi József fotókiállítása
(mozi előtér / cinema foreground)
Ezzel kezdődik minden magyar tánc oktatás. Ezzel kezdődik minden magyar tánc. Tititá... Legyen az lassú, legyen az legényes. Rábaközi vagy
kalotaszegi. Képeken ábrázolni a tánc, a zene lüktetését nem egyszerű feladat. Nem egyszerű, de csodálatos érzés.

hallgatók / students:
Razvan Aprozeanu, Daniela crudu, calin Gherghevici, Mircea Gradinaru,
jerom Nicoara, Izabela Pitica, Raluca Stefan, Lidia Stoica

szÉkElYuDVArhElY kÉPEkBEN FotÓtárlAt
VoNtszEmŰ GYulA FotÓkIállÍtásA (SLK)
(bástya folyosó / bastion corridor)
A dunaszerdahelyi (csallóköz) alkotó művészi pályája az elektrotechnika
és gépészet területén kezdődött. Az élet viszont sok meglepetést tartogatott
számára… Nyilvánvalóan még régebben tudatosította, hogy a körülötte
lévő világ az, amire az ember ügyintézés közben, ahogy mondják „első látásra“ felfigyel, nem elsőrangú. Idővel rájött arra, hogy minden helyzetnek,
nemcsak az ember, de a társadalom életében megvan a maga mélysége,
ízvilága és illata. Talán pont ekkor érintette meg a művészi világ, a „a fénynyel festés“, ahogy a fényképészetet nevezik. Más emberektől eltérően,
akik minőségi és drága technológiára építik művészetüket, ő mobiltelefonnal, majd később egy egyszerű géppel kezdett el fotózni. És pont Vontszemű Gyula esetében válik egyértelművé, hogy a kép minősége nem a
drága technikán alapul, hanem a
világ, a valóság sajátos felfogásán,
hogy aki megnyomja a gombot
„lát”, és nemcsak a szemével, de a
szívével is. Vontszemű Gyula ilyen
értékes adottságokkal rendelkezik.
Művészi fotói azonban mindig rendelkeznek egy kis plusszal is - hangulattal, érzéssel, néha a fotón
szereplő álmaival is...

uNAtC - BukArEstI NEmzEtI szÍNház- És FIlmmŰVÉszEtI EGYEtEm ANImáCIÓs kAráNAk kIállÍtásA (ROM)
(mozi előtér / cinema foreground)
vezető / leader: Radu Igazság professzor

(bástya folyosó / bastion corridor)
Nyolc fotópályázatot hirdetett meg a Művelődési Ház az eltelt időszakban,
azzal a céllal, hogy megörökítessék az utókor számára mindaz, amit fontosnak találnak fotósaink. Az épített örökség ugyanannyira fontos volt, mint
a mesterségek, mesteremberek, a városunk nappali és éjszakai élete,
csendje vagy éppen mozgalmas, fölfokozott pillanatai, melyeket a camera
obscura segítségével rögzíteni lehet. Ebből a pályázati anyagból készült a
válogatás.

A mAGYAr szENt koroNA INstAlláCIÓ
(bástya kilátó / bastion viewpoin)
A magyar Szent Korona installáció felső része a koronát mintázza, annak
zománcképei színes üvegablakként működnek. A beérkező fény átsüt a
zománcképek fotóin, felfokozott élményt produkálva. A szerkezet kör formája egy szentélyt idéz meg. A kör átmérője 4m, magassága 5 m. Az installáció falai forex, műanyag belső felületein információs anyag szerepel a
zománcképeken szereplő személyekről, a Korona általános története. A
külső falakon a Koronával megkoronázott királyok névsora, portréik. A Korona Székelyudvarhelyen 75 napig volt
látható, médiasikerének köszönhetően
turistalátványosság is lett, a Székelyudvarhelyre látogató turisták, szervezett csoportok érdeklődési célpontja. A
programszervezők, idegenvezetők
kedvenc ajánlott programja. Az udvarhelyszéki iskolák rendkívüli történelemóráinak helyszíne. Az installáció Elekes
Gyula zománcművész alkotása.
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karoliina kreintaal: megkapó találkozások a világ peremén

carriers and folk traditions she's also seeking for the modern ways in interpreting music

(group Tintura). Apart from music she enjoys travelling around with her camera port(fotókiállítás) (bástya folyosó / bastion corridor)
raying people and streetlife.
A kiállításon látható képek 2012 és 2017 között az inkeriföldi vótoknál és
izsóroknál, Karjalában, Mordvinföldön és Észak-Udmurtiában születtek.
Karoliina az Észt Zeneakadémia népzene szakos diákjaként több tanulmányúton részt vett, melyek célja az volt, hogy a népdalhagyomány ismerőivel
és a kis finnugor nyelvek beszélőivel felvételeket készítsenek. „Az anyaggyűjtés során az volt a feladatom, hogy lehetőleg mozdulatlanul (és fáradhatatlanul) tartsam a mikrofont az énekesek szája előtt, és fotózzak.
Meggyőződésem, hogy ezekkel az utakkal kezdődött a fotográfia iránti
szenvedélyem. Úgy éreztem, mintha visszamentünk volna az időben, és
igen hamar rájöttem, hogy igazi aranybányára bukkantam. csodálatos emberek vettek körül, láthattam az otthonukat, faluról falura járhattam – egyik
festőibb volt, mint a másik –, szívből nevethettem tragikomikus helyzetekben, amelyekbe minduntalan belekeveredtünk, és elszomorodhattam azon,
hogy ezek a kultúrák eltűnőben vannak. Némelyik pillanat különösen élesen
megmaradt, és a
mai napig erős
érzelmeket kelt
bennem,
ha
fotók vagy hangfelvételek révén
újra találkozom
ezekkel az emberekkel.”
Karoliina észt népzenész, népdalénekes és egyetemi oktató. Fő hangszere a hegedű,
emellett hagyományos észt kannelen (a citera rokona) és a vonóval megszólaltatott ún.
hiiu kannelen is játszik. Két éve a Torupilli jussi Trió nevű tradicionális formációval mutatkozott be az erődben. A hagyományos zene iránti szenvedélye mellett a Tintura elektronikus trió tagjaként folyamatosan keresi az új előadói utakat is. Amikor nem zenél,
élvezettel járja a világot és örökíti meg fényképezőgépével az embereket és az utcákon
zajló életet.
Karoliina is actively teaching and playing Estonian folk music on fiddle, voice and trad.
instruments such as Estonian zither and bowed lyre. Two years ago she performed at
Mediawave with Torupilli Jusiis Trio. Besides the love towards authentic and wild tradition
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NEmzEtkÖzI FIlmVErsENY / INterNatIONal FIlM COMPetItION
kIsJátÉkFIlmEk 1. / SHOrt FICtIONS 1

113 min.

kIsJátÉkFIlmEk 1. / SHOrt FICtIONS 1

113 min.

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 10:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 10:00 TISZTI TEREM / HALL

DomBroVszkY linda (Magyarország / Hungary)
A kockaember / Cubeman 18 min.
Egy idős ember képtelen elfogadni, hogy nyugdíjba küldik. Élete drámai
fordulatot vesz, amikor ráébred, hogy nem tudja befejezni élete fő művét.
An elderly man is unable to accept that he is made to retire and his life
takes a dramatic turn, when he realises that he cannot finish the work of
his life.

lorena ColmENArEs (Venezuela)

Kilenc csomó, kilenc ima. Kilenc kívánság a léleknek, amely már nem lakik
a földön. Az anya kultusza, az apa módszerei, egy magára maradt testvérpár. / Nine knots, nine prayers. Nine wishes for the soul that no longer inhabits in the earth. The cult from the mother, the methods from the father,
siblings who are now alone.

kIsJátÉkFIlmEk 1. / SHOrt FICtIONS 1

kIsJátÉkFIlmEk 1. / SHOrt FICtIONS 1

113 min.

kilenc csomó / Nine Knots 10 min.

113 min.

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 10:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 10:00 TISZTI TEREM / HALL

Valerio BurlI (Olaszország / Italy)

layth Daham (Irak / Iraq)

hideg belül / Freddo dentro 8 min.
Odakint fagy. Odabent egy takarítónő egy szállodai szobában rendet rak.
Napi rutinját, mely oly tökéletes, oly bevett, megtöri-e valaha bármi is?
Outside, the frost. Inside instead, a cleaning lady is putting order in a hotel
room. His daily routine, so perfect, so established, will ever be broken by
something?

kIsJátÉkFIlmEk 1. / SHOrt FICtIONS 1

113 min.

Boldog születésnapot / Happy birthday 11 min.
A 12 éves Azhar dolgozik s beteg édesanyját ápolja. Barátjától átszűrődő
ünneplés hangja emlékezteti saját születésnapjára is. Vajon ünnepelhet
beteg anyja előtt? / Azhar, 12-year-old, works to buy medicine for her sick
mother. The sound of celebration from her friend’s apartment reminds her
of her own birthday. Can she celebrate in front of her mother?
kIsJátÉkFIlmEk 1. / SHOrt FICtIONS 1

113 min.

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 10:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 10:00 TISZTI TEREM / HALL

GYImEsI Anna (Magyarország / Hungary)
Negyven év / Forty years 16 min.
Ica és Imre negyven éve házasok. A búcsú nem egy pillanat, hanem egy
sokkal hosszabb folyamat része, és semmiképpen sem döntés kérdése.
Ica and Imre have been married for 40 years. Farewell is not a moment, it
is part of a longer process, and it is by no means a question of decision.

Pradip Pawar (India)

temetés / antyeshti 18 min.
Indu tavaly veszítette el férjét. A távoli, domboldali faluban zuhog az eső,
a férje egyéves szertartásához szükséges élelmiszerekkel bajlódik. A sorsnak más terve van. / Indu lost her husband last year. In her remote, hillside
village it rains heavily, at her husband’s one-year-ritual she is struggling
with the food items. Destiny has different plans.
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kIsJátÉkFIlmEk 1. / SHOrt FICtIONS 1

113 min.

kIsJátÉkFIlmEk 1. / SHOrt FICtIONS 1

113 min.

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 10:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 10:00 TISZTI TEREM / HALL

ronaldo s. Vivo Jr., ronnel s. Vivo (Fülöp-szigetek / Philippines) Ashen Alfredo lamas, Juanma F. Pozzo (Spanyolország / Spain)
Üresség / emptiness 5 min.
az emlékezet folyója / ashen river of remembrance 15 min.
1579, gyerekcipőben a spanyol gyarmatosítás. Pinang szülei Vacion atya
szertartásos mormogásában bízva akarják kiűzni a lányból a gonosz szellemet. Pinang barátja másképp vélekedik. / 1579, the Spanish colonization
in its infancy. Pinang's parents trust Father Vacion's ritual mumblings to
cure their daughter of the evil spirit. Pinang's friend thinks otherwise.

Vidéki ember és szamara a mindennapi élet rutinjával szembesül. Ebből
aztán kialakul a történet, amelyben a magány és az idő múlása mutatkozik
meg. / Living in a rural area, a man and his donkey face the routine of daily
life that pulls us into a story that speaks about loneliness and the passage
of time.

kIsJátÉkFIlmEk 1. / SHOrt FICtIONS 1

kIsJátÉkFIlmEk 2. / SHOrt FICtIONS 2

113 min.

103 min.

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 10:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 TISZTI TEREM / HALL

sergio Duce maestro (Spanyolország / Spain)
halott föld / dead Soil 12 min.
Egy kis falu múltba ragadt lakói a hanyatlás és nyomor elszigeteltségében
egy ismeretlen férfi érkezését fogadják. Félelem és régi babonák élednek
újra a közösség életében. / A small village, stuck in the past and isolated
by regression and misery, receives the arrival of a man nobody knows. Fear
and old superstitions reappear in the life of the community.

konstantin Chelidze (Oroszország / Russia)
Főnyeremény / Superprize 15 min.
A boldog biztonsági őr minden szabályt áthág, hogy a lottón nyert főnyereménye diadalmát, ennek a szalaggal átkötött smart autónak élvezetét másokkal is megossza. / The happy security guard is willing to do anything to
share his triumph of the super prize he won at the lottery, the enjoyment of
this new smart car tied up with a ribbon.

kIsJátÉkFIlmEk 2. / SHOrt FICtIONS 2

103 min.

kIsJátÉkFIlmEk 2. / SHOrt FICtIONS 2

103 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 TISZTI TEREM / HALL

Alexis & Jérémie lopez (Franciaország / France)
szerelmesen / Inlove 7 min.
Egy közel-keleti országban őrjárat közben egy nyugati hadsereg szakasza
megáll egy időre Iqmarba falujában.
While on patrol in a Middle Eastern country, a western army squad stops
for a while in the village of Iqmarba.

ricardo Farias (Mexikó / Mexico)
teljesítsd / deliver 8 min.
A közeljövőben, a kihalás szélén perverz játékká vált a túlélés. Egy pár az
ismeretlen felé tart, hogy végrehajtson egy rejtélyes cserét, ami megmentheti őket. Mit áldoznak fel? / In the near future, on the edge of extinction
survival has become a perverse game. A couple travels to a misterious
trade-off which could save them. What is their sacrifice?
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kIsJátÉkFIlmEk 2. / SHOrt FICtIONS 2

103 min.

kIsJátÉkFIlmEk 2. / SHOrt FICtIONS 2

103 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 TISZTI TEREM / HALL

Anselmo Portillo (Venezuela)
tragacs / Cacharro 7 min.
A semmi közepén apa és fia erőlködik a vén tragaccsal (cacharro), hogy
folytathassák útjukat.
In the middle of nowhere, father and son force their old banger (cacharro)
to continue on their way.

Gerard Vidal-Cortes (Spanyolország / Spain)
Észrevétlenül / Clandestine 11 min.
Egy fiatal marokkóinak illegális bevándorlók egy csoportját kell átvinnie a
Gibraltár-szoroson.
A young Moroccan must transport a group of illegal immigrants on a dinghy
across the Strait of Gibraltar.

kIsJátÉkFIlmEk 2. / SHOrt FICtIONS 2

kIsJátÉkFIlmEk 2. / SHOrt FICtIONS 2

103 min.

103 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 TISZTI TEREM / HALL

sandip Banerjee (India)

Bart schrijver (Hollandia / Netherlands)
kitartás! / Hold on 6 min.
Dennis lezuhan a 40. emeletről, elakad a 33.-nál. Tehetetlenül lóg Debbie
ablakában, aki épp randira készül. Bizarr komédia a hangszigetelt üveg
két oldaláról. / Dennis falls from the 40th floor and gets stuck at the 33th.
He hangs helplessly in Debbie’s window who is getting ready for a date.
Bizarre comedy form the two sides of the soundproof glass.

A harmonika / the accordion 20 min.
A történet a karmikus ciklust ábrázolja az önvalóját kutató bevándorló öregember szürreális lélektani útján keresztül. „Fedezd fel, ki vagyok, szavaimból és színeimből”. / The story portrays a karmic cycle by a surreal
psychological journey of an old immigrant on unfulfilled quest to find his
self. "Try to discover who am I from my choice of words and colours".

kIsJátÉkFIlmEk 2. / SHOrt FICtIONS 2

103 min.

kIsJátÉkFIlmEk 2. / SHOrt FICtIONS 2

103 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 TISZTI TEREM / HALL

Christopher haydon (Egyesült Királyság / United Kingdom)
Csodaországban / In wonderland 10 min.
Alice és Michael otthona és a vad partvonal között, a strandon homokszemek
és emlékek térben és időben egymáson való elgurulása, kölcsönhatása, öszszeolvadása. Utazás veszteség és remény révén. / Between Alice&Michael’s
home and the wild shoreline, sands and memories shift, impact each other
and merge in space and time. A journey through loss and hope.

GÖrÖGh árpád (Magyarország / Hungary)
Fonál / the thread 19 min.
Máténak rá kell döbbennie, hogy akárhányszor is fusson el, egy bizonyos
köteléket sosem tud elszakítani és így sosem tud kitörni emlékei börtönéből. Bátraké a gyógyulás. / Matthew must face that no matter how many
times he runs, he can’t break a certain bond and thus he’s unable to break
out of his memory. Healing is for the brave.
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kIsJátÉkFIlmEk 3. / SHOrt FICtIONS 3

110 min.

kIsJátÉkFIlmEk 3. / SHOrt FICtIONS 3

110 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 20:00 BAKA TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

Juan FrANCIsCo VIruEGA (Spanyolország / Spain)
háziasítva / domesticated 17 min.
Apa és fia elszigetelt parasztházukban magára marad az édesanya halála
után. csend, szerénység és éhség közepette a fiú rálel egy szamárra, s
gondjaiba veszi az elhagyatott állatot. / Father and son stay alone in their
isolated farmhouse after the mother deceases. In silence, modesty and
hunger, the son finds a donkey and decides to look after the lost animal.

roman sINItsYN (Oroszország / Russia)
Egy / One 6 min.
Idős ember egy üres vonaton. Hova megy és miért?
Az "Egy" a magány és veszteség tükröződése.
Elderly man in an empty train. Where is he going and why?
""One"" is a reflection on loneliness and loss.

kIsJátÉkFIlmEk 3. / SHOrt FICtIONS 3

kIsJátÉkFIlmEk 3. / SHOrt FICtIONS 3

110 min.

110 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 20:00 BAKA TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

Jethro mAssEY (Franciaország / France)

Amir Gholami (Irán / Iran)

traumaipar / trauma Industries 13 min.
Eljött joseph nagy napja, 12. szülinapja alkalmából családja elviszi a SmileRite® játékgyárba. Mindenki tudja, hogy amikor betöltöd a tizenkettőt, akkor
válsz férfivé. / It’s a big day for Joseph, his family is taking him on a trip to
the Smile-Rite® toy factory for his 12th birthday. Everybody knows that
when you turn twelve, you become a man.

kIsJátÉkFIlmEk 3. / SHOrt FICtIONS 3

110 min.

árad a tenger / the sea swells 17 min.
Háború veszi körül az öregember életét, aki a tenger közepén él. Föld nélküli világ.
The War is surrounding an old man’s life who lives in middle of the Sea.
World without land.
kIsJátÉkFIlmEk 3. / SHOrt FICtIONS 3

110 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 20:00 BAKA TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

João VIANA (Mozambik, Bissau-Guinea, Katar, Portugália, Franciaország
/ Mozambique, Guinea-Bissau, Qatar, Portugal, France)
Őrület / Madness 12 min.
Lucynak, akit őrültnek tartanak, van egy fia.
Lucy, considered to be mad, has a son.

Ivo m. FErrEIrA (Portugália / Portugal)
Napéjegyenlőség / equinox 19 min.
Azt hiszem, emlékezni fogok rád, mindenre, de nem vagyok biztos benne.
I think I’ll remember you, everything, but I’m not sure.
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kIsJátÉkFIlmEk 3. / SHOrt FICtIONS 3

110 min.

kIsJátÉkFIlmEk 4. / SHOrt FICtIONS 4

102 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 20:00 BAKA TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

olAsz renátó (Magyarország / Hungary)

Anna urBANCzYk (Lengyelország / Poland)

közös sziget / the Island we Share 26 min.
Szabolcs és Eszter esküvői előkészületei alatt egyik este spontán házibuli
kerekedik náluk. Másnap reggel már semmi sem tűnik olyan biztosnak kettejük között, mint azelőtt. / Szabolcs and Eszter are planning a wedding.
During the weeks of preparation, one night becomes a spontaneous house
party. By the next morning nothing is as certain as it was before.

Az utolsó vendég / the last Client 20 min.
Lena egy nap egyedül marad a munkában, és útmenti hosztelébe idegen érkezik. A férfi viselkedése elindít egy eseményláncot, amely során Lenának az
idegennel és önmagával is szembe kell néznie. / One day Lena stays alone at
work and a stranger arrives to her road hostel. The man’s behavior starts a
chain of events in which Lena has to face the stranger but also herself.

kIsJátÉkFIlmEk 4. / SHOrt FICtIONS 4

kIsJátÉkFIlmEk 4. / SHOrt FICtIONS 4

102 min.

102 min.

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

Dawid Cyprian krepski (Egyesült Államok / United States)
A gyűjtők / the Collectors 4 min.
Két tolvaj, egy vágy, egy éjszaka, egy ház.
Two thieves, one desire, one night, one house.

Evgheni DuDCEAC (Moldova, Oroszország / Moldova, Russia)
milliárd / Billion 20 min.
A moldáv öregembert fabudija hihetetlen helyekre repíti a világban, míg a
hatalom iránti vágy véget nem vet utazgatásainak. A nagy moldáv bankrablás allegóriája. / Moldavian old man travels in a spectacular way all around the globe with his wooden toilet until his desire to have more interrupts
his journeys. Allegory of the great Moldovan bank robbery.

kIsJátÉkFIlmEk 4. / SHOrt FICtIONS 4

102 min.

kIsJátÉkFIlmEk 4. / SHOrt FICtIONS 4

102 min.

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

PáPAI Pici (Magyarország / Hungary)
Varjúháj / Pigeonberry 19 min.
Anyukája betegségét Samu misztikus fenyegetésként éli meg, ami ellen
egyedül saját varázsereje segíthet. Apukája is retteg, türelmetlen és bezárkózik. Hol találnak utat egymáshoz? / Samu sees his mother’s illness as a
mysterious force that can only be overcome by his white magic. His father is
desperate, impatient and withdrawn. Where is the way to each other?

Jeannice Adriaansens (Belgium)

Egy kislány / a Young Girl 17 min.
A férje hirtelen halálát gyászoló idős, zavarodott gazdaasszony lassan elveszíti a kapcsolatot a valósággal. Vajon fia, Geert, meg tudja menteni az
anyját és a farmot? / An elderly and confused farmer grieving his husband’s
sudden death is slowly losing touch with reality. Can her son Geert save
both, his mother and the farm?
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kIsJátÉkFIlmEk 4. / SHOrt FICtIONS 4

102 min.

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

105 min.

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

sImÓ Ibolya (Románia / Romania)

Egy isten háta mögötti falu életébe nagyvárosi nő érkezik. Az asszonyok
kezdeti ellenségeskedés után a divattervező segítségével akarják ismét
magukba boldondítani férjeiket. / Cosmopolitan woman arrives to a village
in the middle of nowhere. After initial feuds local wives try to reconquer their
husbands with the help of the fashion designer.

kiana NAGhshINEh (Németország / Germany)
szempillantás / a Blink of an eye 4 min.
Egy nő éjszaka sétál haza. Ráveti magát egy idegen férfi és megpróbálja
letépni ruháit. Harcolnak. Ahogy a nézőpont váltakozik – a valóság és a félelem összemosódik. / A woman walks home at night. She is overwhelmed
by a stranger and tries to rip off her clothes. They fight. As point of view
switches between them, reality and fears blur into each other.

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

Falu Fessön / Village Fashion 22 min.

105 min.

105 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

Delia hEss (Svájc / Switzerland)
körforgás / Circuit 8 min.
Egy apró bolygón megpillantjuk, amint a saját kis univerzumukban elveszett
lakosok poétikusan szürreális dolgaikat végzik, melyek egy végtelen hurokban ismétlik önmagukat. / On a small planet, caught up in their own little
private universe, the inhabitants perform their poetically surreal actions,
which repeat themselves in an endless loop.

sarah VAN DEN Boom (Franciaország / France) raymonde avagy a
függőleges menekülés / raymonde or the Vertical escape 17 min.
Raymonde-nak nagyon elege van a borsóból, a levéltetvekből, a piszkos
bugyikból és konyhakertjéből, amit állandóan ásni kell. Végtére is szexre
és szeretetre vágyik, és az égbolt hatalmasságára. / Raymonde is really
fed up with peas, aphids, dirty panties and her kitchen garden to dig. After
all, she would prefer sex, and love, and the immensity of the sky...

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

105 min.

105 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

mojataba mousAVI (Irán / Iran)
szarvas úr / Mr. deer 9 min.
A történet egy valamikori romos modern metróban játszódik. Az embereknek állati arcuk van, rég elfelejtették az emberiséget, az etikát, és nem riadnak vissza a bűnözéstől. / The story is in an unknown time, in a ruined
modern subway. People in this society have animal faces, they have forgotten humanity and ethics and they do not avoid sins.

lucas roussel, Charlotte Brun, loïc Frimat, Vincent labis, Adrien lannoy,
Alice lepoutre (Franciaország / France) Az elefántok boldogok lesznek /
les Éléphants Seront Contents 7 min. Poszt-apokaliptikus festmény: rovarok
helyettesítették az embereket – egy robot freskót fest a letűnt civilizáció emlékére
– és gyalogló növény a legutolsó túlélő növényfaj. / Post-apocalyptic triptych: insects have replaced humans – a robot paints a fresco in memory of the past civilization – and a walking living plant as last surviving plant species.
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ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

105 min.

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

105 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

Carl roosENs (Belgium)
Egy kicsit / a lil' 4 min.
A növekedéshez enni kell.
To grow, you have to eat.

Natalia mIrzoYAN (Oroszország / Russia)

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

Öt perc a tengerig / Five Minutes to Sea 7 min.
Az anya kiadja az ukázt: lányának: csendesen ülnie kell öt percig, mielőtt
újra vízbe menne. A kislány számára az unalom óceánja végtelen. / The
mother issues her decree: have to take a break and sit quietly for five minutes before getting back into the sea. For the girl the ocean of boredom
stretches on forever and ever.
105 min.

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

105 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

laura PoP (Románia / Romania)
szörnyeteg / Monster 4 min.
A benne bújkáló szörnyeteggel állandó serdülőkori drámát átélő fiatal lány
egy spirituális utazásra indul, hogy békét kössön önmagával és a körülötte
lévőkkel. / Living a constant adolescent drama with the monster inside her
mind, a young girl embarks on a spiritual journey in order to make peace
with herself and with the ones around her.

Alicja BlAszCzYNskA (Lengyelország / Poland)
mocsár / Mud 13 min.
Szerelmi háromszög egy unalmas panelrengeteg mélyén. Szakítás, dráma
és mocsári zsurló.
Love triangle in a boring muddy block of flats. Breaking up, drama and
swamp hog.

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

105 min.

105 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

Pablo mArtÍNEz BAllArÍN (Észtország / Estonia)

Emma louhIVuorI (Finnország / Finland)
A feje / Her Head 7 min.
Egy nő élete nehéz, mert a feje egy macska.
A woman’s life is difficult, because her head is a cat.

Az érzékelés falai között
In Between the walls of Perception 4 min.
Rablás történik, a tolvaj szökésben van, ám egy rendőrnek sikerül üldözőbe
vennie. / A robbery takes place. The thief escapes but a policeman manages to chase him.
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ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

105 min.

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

105 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

Veljko PoPoVIC (Horvátország, Franciaország / Croatia, France)
Bringások / Cyclists 7 min.
A kerékpáros szezon közelít a grand fináléhoz. A két legesélyesebb egy
nő szeretetéért és saját erotikus fantáziáik beteljesedéséért küzd.
The cycling season is nearing its grand finale. The two men in the lead are
competing for the affection of a lady and fulfilment of their erotic fantasies.

Anna oPArkoWskA (Lengyelország / Poland)
Bernard 6 min.
Történet a magányról a végtelen téli tájban, ahol Bernard lépten nyomon
a ragadozókra jellemző sztereotípiákkal szembesül, és valóban, senki sem
keresztezné szívesen útját.
A short story set in a severe winter landscape where Bernard faces the stereotype of an animal predator, one you wouldn’t cross paths with.

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

ANImáCIÓk 1 / aNIMatIONS 1

105 min.

105 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 12:00 BAKA TEREM / HALL

Aleksander JozEFCzYk (Lengyelország / Poland)
Vendég / Guest 2 min.
Diákfilm a festőről, akit meglátogat festményének szereplője. Megtöri a határokat a valódi és a teremtett világ között, megváltoztatja észlelésünk perspektíváját. / It's a student film about the painter who's visited by a person
that came out of his picture. Breaks borders between real and created
world, it changes the perspective of our perception.

Paul Bush (Portugália, Nagy-Britannia / Portugal, UK)
motorozás / ride 6 min.
Motorkerékpárok százai kockáról kockára kelnek életre e látványos rövidfilmben, mely az 1950-es és 60-as évek ikonikus motorkerékpár tervezése
és kultúrája előtt tiszteleg.
Hundreds of motorbikes are animated frame by frame in this homage to
the iconic motorcycle design and culture of the 1950s and 60s.

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

106 min.

106 min.

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

roman sokoloV (Oroszország / Russia)

samuel PAtthEY (Svájc / Switzerland)

A naplemente elmélete / the theory of Sunset 9 min.
Az éjszaka közepén egy elszánt biciklis halad át a téli erdőn. A kihívása:
megtenni mindent azért, hogy ez a nap is frissen és időben kezdődjék el.
Deep at night, a dedicated cyclist traverses the wintry forest. The challenge:
make sure this new day gets off to a fresh and timely start.
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úti beszámoló: tel-Aviv / travelogue tel aviv 6 min.
Egy fiatal svájci művészeti diák 6 hónapot tölt Tel Avivban. Rajzain, szkecscseinek gyüjteményén keresztül megtanulja elemezni, megérteni és felszabadítani magát ebben a kontrasztos környezetben. / A young swiss art
student arrives for 6 months in Tel Aviv. Through drawing he will learn to
analyse, understand and free himself to this contrasted environnement.

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

106 min.

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

106 min.

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

m. tÓth Géza (Magyarország / Hungary)
Gyufaszálak / MatCHeS 12 min.
A 7 éves L.S.-sel készített interjú alapján. Egy magányos kisfiú színes gyufákkal játszik, és közben álmairól, félelmeiről, reményeiről beszél. És a gyufák életre kelnek. / The film based on an interview with the 7 year old L.S.
A lonely boy, playing with colorful matchsticks, talks about his dreams, fears
and hopes. The matchsticks bring his visions to life.

Donato sANsoNE (Franciaország / France)
tökéletlenség / Bavure 5 min.
Kezdetben volt a folt. Majd jött az ecset, hogy feltárja a vízfesték pacát: kinyitja, átalakítja, megfordítja és kitölti. E felgyorsult evolúcióból egy hódító
lény születik... / In the beginning was the Stain. A paintbrush reveals a being
of gouache, opens and transforms him, twists and completes him. From
this accelerated evolution arises a conquering being...

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

106 min.

106 min.

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

kristjan holm (Észtország / Estonia)
Élet24 / life24 9 min.
Az elismert agglegény Einar jernskjegg megnyeri a lottót.
Confirmed bachelor Einar Jernskjegg wins the lottery.

mehdi khorAmIAN (Irán / Iran)

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

106 min.

Váltókezelő / Switchman 10 min.
Az egyedülálló öregember az állomáson várja rég látott kedvesét.
The old single man is waiting for his gone sweetheart in a station.

106 min.

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

morten tŠINAkoV, lucija mrzlJAk (Észtország / Estonia)

sasha sVIrskY (Oroszország / Russia)

Egy ragyogó elme bemutatása négy felvonásban
a demonstration of Brilliance In Four acts 15 min.
Az emberek valaki különlegesre várnak: egy felnőtt öltönyös férfira, kinek
színpadias ám teljességgel értelmetlen cselekedetei vannak. / The people
are waiting for someone special: a grown-up man in a suit who has theatrical but utterly pointless performances.

Egy nőről, aki el akart repülni
about a woman who wanted to Fly away 8 min.
Történet a transzhumanizmus eszméiről, amelyek a különös orosz talajból
szöktek szárba.
A tale about the ideas of transhumanism that spring up out of the peculiar
Russian soil.
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ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

106 min.

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL
4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

láNG orsolya (Magyarország / Hungary)
holtszezon / Off Season 10 min.
Egy kis halászfaluban a holtszezonban egyik nap olyan, mint a másik. De
egy kis varázslat elegendő a rutin megtöréséhez és a zárt világok meghitt
szavakká válnak. / In a small fishing village during off season a day is like
another. But a small sway is enough to break the routine, and the closed
worlds become close words.

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

106 min.

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

106 min.

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

kamila kuCIkoVA (Észtország / Estonia)
300 g/m2 6 min.
Ez egy fehér-fehér papír monodrámája.
It's a monodrama of a white-white paper.

radostina NEYkoVA (Bulgária / Bulgaria)

ANImáCIÓk 2 / aNIMatIONS 2

Csúnya tündérmese / ugly Fairy tale 12 min.
Újfajta kézzel készített hímzés. A férfi és nő mindennapjai értelmetlen vitákkal telnek. Egy nap kis házuknak elege lesz a véget nem érő civakodásaikból, és útnak ered. / Innovation handmade embroidery. Man and
Woman spend their days in pointless arguments. One day their little House
is fed up with their never ending quarrels and runs away.
106 min.

VIláG-kÉPEk 1 / wOrld aNd IMaGeS 1 55 min.

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 BAKA TEREM / HALL

30 April (Tuesday) 2019 - április 30. (kedd) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 14:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 18:00 BAKA TEREM / HALL

Claudius GENtINEttA (Svájc / Switzerland)
szelfik / Selfies 4 min.
Több száz furcsa, kínos és rettenetesen zavaró önarckép: egyedülálló
képek, művészileg konszolidálódnak, hogy kísérteties vigyort képezzenek,
amely túlmutat az emberi lét mélységén. / Hundreds of quaint, embarrassing and dreadfully disturbing selfies: single photos, artistically consolidate
to form a ghastly grin that outshines the abyss of human existence.

ádám BrEIEr (Magyarország / Hungary)
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A báró hazatér / the Baron returns 55 min.
Új regénye megjelenése után Krasznahorkai László szülővárosába látogat.
Rég nem látott helyszínek és személyek felkeresésekor kiderül a kapcsolat
Krasznahorkai művészete és valós élete közt. / After the release of his new
novel, László Krasznahorkai visits his hometown. While the writer summons
the past, the connection is revealed between his art and real life.

VIláG-kÉPEk 2 / wOrld aNd IMaGeS 2

120 min.

VIláG-kÉPEk 2 / wOrld aNd IMaGeS 2

120 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 BAKA TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 14:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

mikael lYPINskI (Lengyelország / Poland)
sivatagi kávé / Desert Coffee 53 min.
A Slab city egy dél-kaliforniai sivatagban élő anarchista közösség, ahol
nincsen se folyóvíz, se villany, se szennyvízcsatorna, se szemétszállítás.
Slab City is an anarchist squatter community living in a Southern Californian
desert with no running water, electricity, sewage system or trash pickup.

Artem moskAlEV (Oroszország / Russia)
A remete / the Hermit 67 min.
A Remete 22 éve egy sűrű erdőben él. Télen a félig befagyott folyó miatt
teljesen elszakad a civilizációtól.
The Hermit has been living in dense forest for 22 years now. In winter he
ends up completely cut off from civilization because of fast half-frozen river.

VIláG-kÉPEk 3 / wOrld aNd IMaGeS 3

VIláG-kÉPEk 3 / wOrld aNd IMaGeS 3

106 min.

106 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 BAKA TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

heba khAlED (Szíria / Syria)

Jörn stAEGEr (Németország / Germany)
kövek / Stones 8 min.
A néző a megalitikus sír, a hegyek, a kőbánya és a Zen kert között bolyong.
A vizet követve találkozunk az emberi kéz és az éghajlatváltozás átmeneti
következményeivel. / The viewer wanders between the megalithic tomb,
the mountains, the quarry and the Zen garden. Following the water we see
the temporary consequences of human hands and climate change.

senkiföldjéről / People Of the wasteland

22 min.
Ez egy Go-Pro-val készült kísérleti rövidfilm, amely a szíriai harcosok öszszecsapásait ábrázolja a frontvonalból. A háború káoszában a jó és a rossz
közötti határok elmosódnak. / An experimental short - shot with a Go-Pro
depicting the clashes of Syrian fighters in the front line. In the chaos of war,
the lines between right and wrong become blurred.

VIláG-kÉPEk 3 / wOrld aNd IMaGeS 3

106 min.

VIláG-kÉPEk 3 / wOrld aNd IMaGeS 3

106 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 BAKA TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 18:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

lukia CostEllo (Egyesült Államok / USA)
ostarbeiter 2 min.
Az 1939 óta összegyűjtött családi fotók és kulturális tárgyak, archív felvételek és videók dolgozzák fel a trauma történetét és generációs hatásait.
Family photos and cultural artifacts, archival footage, and field video collected since 1939 stitch together a story of trauma and it's generational impacts.

Pálos György (Magyarország / Hungary)

Engedd ki a sárkányt! / let the dragon Out 74 min.
Egy őszülő, majdnem kopasz magyar filmes vagy, aki filmkészítés helyett
már csak tanít. Ám egy nap megcsörren a telefonod Hong Kongból. A 37.
emeletről. Mire gondolsz ekkor? / You are a grey haired, almost bold Hungarian film director teaching instead of filmmaking. One day you get a call
from Hong Kong, from the 37th floor. What would you think?
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VIláG-kÉPEk 4 / wOrld aNd IMaGeS 4

106 min.

VIláG-kÉPEk 4 / wOrld aNd IMaGeS 4

106 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 14:00 BAKA TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 14:00 BAKA TEREM / HALL

Arjanmar hernandez rEBEtA (Fülöp-szk. / Philippines)
A köszörűs / Mr. whistle 10 min.
Francisco custodio 56 éves, kerékpáros vándorköszörűs. Városról-városra
szolgálja az embereket és kötődik hozzájuk hatalmas kedvességével és
állandó inspirációjával. / A story of 56-year-old vaciador journeying from
town to town on his bicycle. Serving people as he connects to everyone
with his great kindness and inspiration.

Eza DoortmoNt (Hollandia / Netherlands)
Nők aranya / women’s Gold 19 min.
A shea vaj készítésének folyamata az elejétől a végéig, amelyet hagyományosan nők végeznek Ghánában. Vajon mennyi ideig tarthatják meg munkájukat és mindazt, amit ezáltal megadatott számukra? / Follow the process
of shea butter from start to finish, a job dominated traditionally by women
in Ghana. How long can they keep their job and all it has brought to them?

VIláG-kÉPEk 4 / wOrld aNd IMaGeS 4

VIláG-kÉPEk 4 / wOrld aNd IMaGeS 4

106 min.

106 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 14:00 BAKA TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 14:00 BAKA TEREM / HALL

raul De la FuENtE (Spanyolország / Spain)
szeretet / love 27 min.
A Don Bosco Fambul 2016 szeptemberében, a Sierra Leone-i Freetown
városában, lányok és kamaszok megmentésére indított egy programot,
hogy megmentse a prostitúcióba sodródó fiatalokat. / The Salesians of Don
Bosco Fambul, in Freetown (Sierra Leone) started in September 2016 a
program to rescue girls and adolescents from the prostitution.

kiumars sArshAr (Irán / Iran)
Bennszülött / Native 15 min.
Az öregember keményen dolgozik a sóbányában.
Old man just works hard in the salt mine.

VIláG-kÉPEk 4 / wOrld aNd IMaGeS 4

106 min.

VIláG-kÉPEk 4 / wOrld aNd IMaGeS 4

106 min.

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 14:00 BAKA TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 14:00 BAKA TEREM / HALL

Elif YIĞIt (Törökország / Turkey)

Polo mENárGuEz (Spanyolország / Spain)

Végtelen játékok / endless Games 6 min.

tél Európában / winter in europe 29 min.

Egy gyermek a háború után visszatér korábbi otthonába és a határok ellenére is reménytelien tekint az életre.
A child returning to his post-war home looking at life with hope despite all
the borders.

Afgán migránsok százai élnek rendkívüli körülmények között egy elhagyott
belgrádi vasútállomáson. Egyetlen álmuk átlépni a szerb-magyar határt,
hogy elérjék az európai ígéret földjét. / Hundreds of Afghan migrants live in
extreme conditions at an abandoned train station in Belgrade. Their dream
is to cross border with Hungary and reach the european promised land.
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VIláG-kÉPEk 5 / wOrld aNd IMaGeS 5

74 min.

VIláG-kÉPEk 6 / wOrld aNd IMaGeS 6

107 min.

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 18:00 TISZTI TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 20:00 BAKA TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 16:00 BAKA TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 BAKA TEREM / HALL

oláh katalin & Csukás sándor (Magyarország / Hungary)
A bármicvó fiúk / the Bar Mitzvah Boys 74 min.
A középpontban két „fiú” Bármicvó ünnepségére történő felkészülés áll. A
zsidó hagyomány szerinti férfivá válás útját köztük lévő 70 év korkülönbség
miatt jelentősen különbözően élik meg. / An observational documentary
that follows the story of an elderly man and a young boy who both learn
about human bonding and the interdependence between generations.

hayedeh morADI (Irán / Iran)

VIláG-kÉPEk 6 / wOrld aNd IMaGeS 6

VIláG-kÉPEk 7 / wOrld aNd IMaGeS 7

107 min.

havas utak / Snowy roads 29 min.
Ardabil egy iráni határmenti falu, ahol a fiúk és a lányok közti megkülönböztetés a családok és az oktatás kultúrájának része: errefelé a lányok
95%-a kénytelen elhagyni az iskolát. / Ardabil is an iranian border village
where discrimination between boys and girls is part of culture in families
and in education: 95% of girls in this area had to leave school.
114 min.

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 20:00 BAKA TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 BAKA TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

zurBÓ Dorottya (Magyarország / Hungary)
könnyű leckék / easy lessons 78 min.
Egy tizenhét éves szomáliai menekült lány magyarországi beilleszkedésének története. Értékek, tabuk és dogmák esnek darabokra, miközben új
életéhez próbál alkalmazkodni. / A poetic journey of Kafia, a young somalian girl who breaks up with everything she grew up with. Values, taboos
and dogmas fall apart while trying to adapt to her new life in Hungary.

jacek BLAWUT (Lengyelország / Poland) hogyan pusztítsuk el az
időgépeket / How to destroy time Machines 39 min.
jeph jerman egy kísérleti zenész, megismerjük hangok iránti szenvedélyét
és a világgal kapcsolatos egyedülálló felfogását: nem akar az időgépekbe
szállni, csakis itt és most lenni. / Jeph Jerman is an experimental musician
with passion for sounds and a unique perception of the world: doesn’t want
to get into time machines, just wants to be here and now.

VIláG-kÉPEk 7 / wOrld aNd IMaGeS 7

114 min.

VIláG-kÉPEk 8 / wOrld aNd IMaGeS 8

103 min.

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 16:00 TISZTI TEREM / HALL

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

1 May (Wednesday) 2019 – május 1. (szerda) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 18:00 BAKA TEREM / HALL

Amaury VoslIoN (Franciaország / France)
mingus Erectus 75 min.
Noël Balen író verseskötetet jelentetett meg lemezzel, tisztelegve charles
Mingus, egy ragyogó bőgős és egy kiváló, indulatos ember előtt.
Noël Balen is a writer, who published a poem collection along with a tribute
record to Charles Mingus, a brilliant bass player and an outstanding angry
man.

sneha mundari (India / India)

Aabua Paika kabu Bageya 27 min.
Paika egy harcművészeti tánc formáról szóló elbeszélés Pandeya Munda
történetével, dalaival és interjúival, aki már több mint 25 éve táncolja e tradicionális néptáncot. / Paika is a narrative about a martial art dance form
which strung together with stories, songs and interviews of Pandeya Munda
who have been dancing this folk dance form for more than 25 years.
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VIláG-kÉPEk 8 / wOrld aNd IMaGeS 8

103 min.

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

2 May (Thursday) 2019 – május 2. (csütörtök) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 18:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

Glória hAlász (Magyarország / Hungary)
három tánc / three dances 76 min.
A Magyar Táncművészeti Akadémián klasszikus balettet tanuló táncosok
három generációját bemutató film az útról, melyet egy fiatal tanuló bejár
annak érdekében, hogy balettművész legyen. / A film about three generations of dancers studying classical ballet at the Hungarian Dance Academy,
tries to depict the career path in order to become a ballet artist.

Eeva mÄGI (Észtország / Estonia)
lembri uudu 25 min.
Észtország 1991-es újbóli függetlenségéig Pähkla faluban volt egy kolhoz,
amely munkahelyeket biztosított a falusiak számára. Lembri Uudu traktorvezetőként dolgozott egy kolhozban is. / Till Estonia's re-independence in
1991 Pähkla village had a kolkhoz which provided jobs for all the villagers.
Lembri Uudu also worked in a kolkhoz as a tractor driver.

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

Agnieszka Ewa BrAuN (Lengyelország / Poland)

Julie BoEhm (Németország / Germany)

referenciakeret / Frame of reference 3 min.
A film a rendező saját, “Referenciakeret” című térművészeti munkáján alapszik, ami egy multimédiás installáció, és ugyanúgy a fent említett munka
koncepciója mentén halad. / Film was based on the director’s own spatial
art work, a multimedia installation called "Frame of Reference". The film
uses the same concept as the aforementioned installation.

megfogtál Párizs / Paris You Got Me 9 min.
George, az utcai művész, a művészeti illúziók varázslatos világába csalogatja Ksenia-t. A “Megfogtál Párizs” egy díjnyertes film a művészet hatalmáról.
The street artist George lures Ksenia into his magic world of art illusions.
“Paris, you got me” is an award winning film about artistic empowerment.

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

roxana BArBA (Peru)
Gém / Heron 5 min.
A film egy vízelvezető fölött áthaladó autópályán készült improvizált táncfilm,
amely története és a mozgások egy sebesült gémmel történő bensőséges
találkozásból származnak. / Shot on a highway situated over a waterway,
“Heron” is an improvised dance film where story and movements unfolds
from an intimate encounter with a wounded heron.

Dayana GAuthIEr (Venezuela)
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Paula örökkévalósága / the eternity of Paula 11 min.
Liana, egy 5 éves lány és családja súlyos szárazsággal szembesül. Míg
anyja emigrálni készülődik, lánya váratlanul találkozik valakivel és ez megváltoztatja mindkettejük sorsát. / Liana, a 5-year-old girl and her family face
a severe drought. While her mother packs to emigrate, the girl has an unexpected encounter that will change the destiny of all.

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

tharindu rAmANAYAkA (India)
AAGAADhI 5 min.
Az "Aagaadhi" egy audiovizuális utazás: az indiai klasszikus zene ötvözete
a jazz árnyalatával, mely egy magányoskodó ember portréját mutatja be nekünk.
'Aagaadhi', an audio-visual journey is a fusion of Indian classical music with
a tinge of jazz, which portrays a man who deludes in loneliness.

Filomena rusCIANo (Olaszország / Italy)

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

marisa CECChEttI (Olaszország / Italy)

Gaetano maria mAstroCINQuE (Olaszország / Italy)
Agyagok / Clays 6 min.
Két szélsőség története: férfi és nő, fekete és fehér. Különböző lépéseken
keresztül fejlődik ki: ébredés - találkozás - metamorfózis - keresztfertőzés első lélegzet. / Story of two extremes: man and woman, black and white.
Develops through different steps: awakening - encounter - metamorphosis
-cross-contamination - first breath.

Vízalatti történet / an underwater story 2 min.
Felkérés keringőre a víz alatt. A film egy felvétellel készült, a táncosok ezalatt
mindvégig lélegzetvétel nélkül voltak a víz alatt.
Two people are meeting underwater for a dance. All the video is one shot,
the dancers stay all the time without breathing.

Folyékony ösvény / liquid Path 4 min.
A ruhát bátorsággal viselték, a migráns reménye oly nyughatatlanul úszik a
tengerben, mint egy bizonytalan pályákra vetődő palackba zárt üzenet.
Wore the dress courage,migrant's hope floats restless in the sea as a crammed message in a bottle that runs on uncertain trajectories.

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

Isaac ruiz GAstÉlum (Mexikó / Mexico)
Iku manieva 8 min.
A film Sinaloában, Mexikó északnyugati részén forgott. Idilli, békés tájképet
ábrázol, mely ellentétben áll a kábítószer-kartellek fenyegető, több évtizedes
jelenlétével. / Filmed in Sinaloa, northwest Mexico, shows an idyllic landscape in peace – in contrast with the threatening presence of the drug cartels
who have operated in the area for decades.

Felipe BIttENCourt (Brazília / Brazil)
Élőlény / Critter 2 min.
Ebben a vizsgálatban egy vad test épül, a kompozíció hibrid formáival összekeverve, leginkább Kafka számára.
Critter is an investigation to build a wild body, mixing hybrid forms of composition for Kafka.
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mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

Gokce Erenmemisoglu (Törökország / Turkey)
limbo 2 min.
játék testrészek és műanyag bábuk felhasználásával igyekszik kritikát fogalmazni a modern emberiségről és a emberi kapcsolatokról, és bemutatni,
mennyire érzéketlenné lettünk. / The project tries to make critic of modern
humanity and relationships, how senseless we have become by using toy
body parts and plastic dolls.

Fu lE, Adrien Gontier (Franciaország / France)
tömeg / Mass 10 min.
A tömeg képei egyre gyakrabban jelennek meg és szimbolizálják a világ
minden táján fellépő zavarokat. Az egyént a tömeggel szembesítve megfigyeljük: ellenáll vagy alámerül. / Images of the crowd appear more often
and symbolize the current upheavals all over the world. We confront the individual with crowd movements to observe: does he resists or immerse.

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

mŰFAJok hAtáráN / eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlMS

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

3 May (Friday) 2019 – május 3. (péntek) 20:00 TISZTI TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

4 May (Saturday) 2019 – május 4. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / HALL

Juan Pablo Viteri (Ecuador)

mathieu lABAYE & hannah lEtAïF (Belgium)
lagúna / lagune 6 min.
Egy szfinksz és egy madár kergetőzése..
Chase between a sphinx and a bird…

FAsCIIA: Felszín / FaSCIIa: Skin deep 14 min.
A táncoló testek egy utazás nélküli utazást beszélnek el, állhatatosságot: a
narráció ott ér véget, ahol elkezdődik.
Bodies in dance narrate a journey with no journey, a perseverance: a narration that ends where it starts.

VErENYProGrAmoN kÍVÜlI VEtÍtÉsEk / SPeCIal SCreeNINGS
április 30. kedd / 30 april, tuesday
21:00 Filmvetítés / cinema (Baka terem / hall)
milorad kristić (HUN) ruben Brandt, a gyűjtő
ruben Brandt, Collector 96 min.
A művészet olykor veszélyesebb, mint az élet, derül ki a Ruben Brandt, a
gyűjtő című egészestés magyar animációs akció-thrillerből. Különös rablássorozat rázza meg a világ leghíresebb múzeumait: egy rejtélyes bűnbanda
egymás után szerzi meg a legértékesebb képeket. Hiába minden óvintézkedés, semmi sem akadályozhatja meg a Gyűjtőt (Kamarás Iván) és csapatát az újabb festmények ellopásában, a rendőrség pedig tehetetlen.
csupán Kowalski (Makranczi Zalán), a washingtoni magánnyomozó veszi
észre, hogy mi a közös az ellopott műtárgyakban, de veszélybe kerül az
élete, amikor beleszeret a rablóbanda femme fatale-jába, Mimibe (Hámori
Gabriella). A pánikba esett biztosítótársaságok százmillió dollár jutalmat
ajánlanak a nyomravezetőnek, ezt hallva pedig az alvilág is bekapcsolódik
a macska-egér játékba, mindent elsöprő lavinát indítva el. Milorad Krstić
egyedi látványvilágú akció-thrillerében az egész világot bejárjuk egy olyan
utazás során, amely percenként okoz újabb és újabb meglepetéseket. A 4Kban készült animációs alkotásban a köznapi és fantázia szülte formák ke-
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verednek, ahol mindvégig extravagáns alakok, futurisztikus és vintage elemekből épülő dizájn, autósüldözés, humor és mindig újra töltődő izgalom
köti le a néző figyelmét. / Ruben Brandt, a famous psychotherapist, is forced
to steal 13 paintings from the world's renowned museums and private collections to prevent his suffering from terrible nightmares he has as a result
of subliminal messaging he received as a child. Accompanied by his four
patients, he and his band of thieves strike regularly and with great success:
the Louvre, Tate, Uffizi, Hermitage, the Museum of Modern Art. "The Collector" quickly becomes the most wanted criminal in the world. Gangsters
and head hunters chase him around the world while the reward for his capture keeps rising, approaching a hundred million dollars. A cartel of insurance
companies entrusts Mike Kowalski, a private
detective and leading expert on art
theft, to solve the
"Collector Case."

május 1. szerda / 1 May, wednesday
16:00 Filmvetítés / cinema (Baka terem / hall)
rachid kasmi (Marocco): A szahara visszhangjai
echo du Sahara / echos of the Sahara 96 min.
Said TIcHITI marokkói származású magyar zenész inspiráció hiányában
hazatér szülővárosába, a dél-marokkói Guelmimbe. chalaban nevű bandájának két tagja is elkíséri. Utazásuk során találkoznak szaharai zenészekkel.
Az kultúrák találkozása váratlan ritmusokat hoz létre...
The lack of inspiration incites Hungarian musician of Moroccan origin Said
TICHITI to return to his native hometown, Guelmim, in southern Morocco.
He is accompanied by two members of his group, Chalaban. During their
journey, the three musicians will meet Saharawi musicians. Fusion and cultural crossbreeding will generate unexpected rhythms...

május 3. péntek / 3 may, Friday
14:00 Filmvetítés / cinema (Baka terem / hall)

rÍtus 2 / rItualS 2
sámánok és sarlatánok / Chamans and Charlatans 58 min.
Észt rövidfilm válogatás / Estonian short film selection

lennart meri:
sámán / Šamaan /
Shaman 20 min.
Andres sööt:
Jaanipäev / midsummer Day 20 min.
Az egyik legrégibb észt
tradíció, a Szentivánéj
ünneplése városi környezetben. Rejtett kamerás felvétel. / The celebration of one of the oldest
Estonian traditions, Midsummer Night, in the city environment. Shot with a
hidden camera.

Ülo Pikkov: Az öregember és az öregasszony. Erza történet /
taat Ja Memm. ersa lugu / an Old Man and an Old woman.
an erzya story 2 min.

május 3. péntek / 3 may, Friday
12:00 Filmvetítés / cinema (Baka terem / hall)

rÍtus 1 / rItualS 1

Anastasia lapsui & markku lehmuskallio (FIN): A hetedik mennyország menyasszonya / a Bride of the Seventh Heaven 85 min.
A filmet 2002-2003-ban forgatták a jamal-félszigeti tundrán, a helyi nyenyecek szereplésével. Ők mind hétköznapi emberek, amatőrök a színjátszásban. A főszereplő egy idős nyenyec asszony, Numd Syarda, aminek
jelentése: Num istennel összekötve. A nyenyec kultúrában a lánygyermeket
felajánlhatják Num istennek néhány évre vagy akár egész életére. Születéskor kezdődik a fogadalom, és amikor a fogadalom ideje lejár, a lány férjhez mehet. A forgatókönyvet Anastasia Lapsui írta saját élményei alapján.
Kislányként néhány évig vak volt és gyakran meglátogatta a szomszéd sátorban élő öregasszonyt, aki sokat mesélt magányos életéről, istennel való
jegyességéről. A film az ő története. / The film A Bride of the Seventh Heaven
was filmed in 2002 and 2003 with the assistance of the local Nenets on location in the tundra of the Yamal Peninsula. They all are ordinary people,
amateurs in acting.The leading role is that of an old Nenet woman called
Numd Syarda. Numd Syarda literally means tied or spliced to Num.In the
Nenet culture, a girl child can be offered to the god Num before or after her
birth. She may be pledged to the god for some years, or even for the time
of her whole life. It begins at her birth. When the time runs out, the woman
may take an earthly husband for her lifetime partner.The script is by Anastasia Lapsui and is based on her own experience. As a young girl, she was
blind for some years and often visited an old woman living alone in the neighbouring tepee. They were friends and the old woman told Anastasia Lapsui about her life betrothed to a god. The film is her story.

Egy öregember és egy
öregasszony összetűzésbe kerül. Az öregember horgászni ment és
nem akart hazamenni.
Az öregasszony imáira
válaszul
Nishkepaz
isten tönkreteszi az
öregember hálóit...
An old man and an old woman got into a tiff. The old man went fishing and
did not want to go home. In response to the old woman’s prayers, the god
Nishkepaz rotted the old man’s nets...

kristjan holm: három agyagedény. zürjén történet / Kolm savipotti. Komi lugu / three Clay Pots. a komi story 3 min.
Egy özvegyasszony készít három agyagedényt. Az edények
segíteni akarnak az aszszonynak: az egyik ruhákat hoz, a másik
rablók
zsákmányát
hozza el neki, a harmadik pedig egy vadászt
hoz, aki leül megpihenni....
A widow made three clay pots. The pots wanted to help the woman: one
brought clothes, the other brought robbers’ loot, and the third brought a hunter who sat down to rest...

mattias mälk: A medvék születése. udmurt történet / Karude
tekkimine. udmurdi lugu / the Birth of Bears. an udmurt story
2 min. Réges-régen nem voltak még medvék. Egy udmurt ember medvévé
változott. A férfi éjszakánként változott medvévé. Egy éjjel a felesége elrejtette ruháit és a férfi nem tudott visszaváltozni emberré.
In olden times, there
were no bears. An Udmurt man turned into a
bear. The man would
transform into a bear at
night. One night his wife
hid his clothes, and the
man could not turn back
into a human.
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Priit tender: A halászasszony és a medve. számi történet
olga Pärn & Priit Pärn: A szem nélküli vadász. hanti történet
Kalapüüdja naine ja karu. Saami lugu / Fisherwoman and a / Silmadeta jahimees. Handi lugu / the eyeless Hunter. a
Bear. a sami story 2 min.
khanty story
Egy sámi nő kifogott
egy halat a tóból ősszel.
Miközben főzte a halat,
egy fázó medve tört be
a sátorba. A nő tudta,
hogy ez egy sámi férfi,
aki medvévé változott. /
A Sami woman caught
fish from the lake in autumn. When she was
boiling the fish, a bear
who was cold entered the conical tent. The woman understood that it was a
Sami man who had turned into a bear.

mait laas: A férj és a feleség. Vót történet / Mees ja naine.
Vadja lugu / a Husband and a wife. a voitan story 5 min.
A feleség elment learatni
a rozst, míg a férje otthon feküdt betegen. A
férfi megkérdezte, befejezi-e hamarosan a
munkát és a feleség
igennel válaszolt. A férj
kiment ellenőrizni az
aratást, és azt látta,
hogy a felesége alszik
és a munkát épp, csak elkezdte. A férj levágta alvó felesége haját és bekente
a fejét kátránnyal.... / A wife went out to cut the rye, while the husband was
at home sick. The man asked if the work would soon be finished and the
wife replied that it would. The husband went out to check and saw that his
wife was asleep and the work had just begun. The husband cut his sleeping
wife’s hair off and smeared her head with tar...

5 min. Egy Hanti férfi elment vadászni, de nem
hozott haza semmit. A
felesége titokban követte a férjét az erdőbe.... / A Khanty man
went hunting but did not
bring home any catch. A
wife stealthily followed
her husband into the forest...
május 4. szombat / 4 May, Saturday
14:00 Filmvetítés zenével / cinema with music (Baka terem / hall)
zlatina rousseva (BEL/BUL): Elveszett emlékezet
lost Memory 80 min.
Sajátosan személyes film, amelyben a zene ereje és a víz rejtélye által mélyen magunkba merülünk és elgondolkodunk a mai világon és a történelem
megismétlődésén. A filmben 29 virtuóz európai zenész látható és hallható,
többek közt magyarok is.
A very particular film in which the power of music and the mystery of water
immerses us deeply in
ourselves and provokes
reflections on the contemporary world and the
repetition in history. In
the movie 29 virtuoso
musicians (among them
Hungarians) from all
over Europe are involved.

útoN oNlINE VErsENY - DÍJAzott FIlmEk
ON tHe rOad ONlINe COMPetItION – awarded FIlMS
május 2. / 2 May csütörtök / thursday
16:00 Baka terem / hall
ÚTON ONLINE VERSENY / ON THE ROAD ONLINE COMPETITION
kÖzNsÉGDÍJAs FIlmEk / audIeNCe-awarded FIlMS 103 min.
legjobb „úton” táncfilm / Best "On the road" dance film
Ana Baer (MEX): Parakata 4 min.
Törékenység és Erő,
parakata táncok határokon és találkozókon keresztül. A hegyvonulatok
ezen sarkában megérintve mind törékennyé
és erőssé lesznek, és
felismerik magukban,
hogy nem képesek
többre, de kevesebbre se, mint mindenki más. / Fragility and Strength, parakata dances across borders and gathers. Here, in this corner of the mountain range, in their contact they all become brittle and powerful,
recognizing themselves neither more capable nor less than the rest.
legváratlanabb „úton” fordulat
"Best On the road" unexpected turn
Ivan Bakrac & lidija mojsovska (ROM): Az élet után / life after 16 min.
Egy ifjú restaurátor, útban a valláson keresztüli önmagára találáson megismerkedik egy idősebb homoszexuális férfi pesszimizmusba zárt világával.
Egy rövid és érzelmes találkozásnak köszönhetően mindketten elképzelik,
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hogy a maguk számára megteremtett élet lehetne akár egészen más is. / A
young restaurateur, on a way of finding herself through religion, meets an
older homosexual man
enclosed in his pessimistic world. Through a
brief emotional encounter, both of them will
wonder whether the
lives they set for themselves could have been
different.
legjobb „úton” falumesék – városmesék
Best "On the road" Village tales-urban tales - urban tales
Yasin Erda & Cihangir Öztürk (TUR): Visszatérés / dönüş / return
21 min.
Vajon az ember kötelezhető-e arra, hogy olyan életet éljen, amin összeegyeztethetetlen az alaptermészetével? Visszautasítani egy olyan életmódot, melynek kizárólag a
siker és a státusz áll a
középpontjában? Merre
van ebből a kiút? E dokumentumfilm olyan
emberek új életét követi,
akik találtak választ
ezekre a kérdésekre. /
Is a human being obli-

gated to lead a life incompatible with his or her nature? Refusing a life focused on sucess and status, where does one turn to? This documentary is observing the new lives of people who has found answers to these questions.
legjobb „úton” animációs film / Best „Best On the road” animation
Emma louhivouri
(FIN): A fej / Hänen
Päänsä / the Head
7 min.
A nő élete nehézkes,
mert a feje valójában
egy macskáé. / A woman’s life is difficult, because her head is a cat.
legjobb „úton” zenei film / Best "On the road" Music Film
Beck zoltán & rumann Gábor (HUN): Cseh tamás és leonard Cohen
emlékest / Memorial evening: tamás Cseh and leonrad Cohen 52 min.
Kevesen tudják, hogy a 90-es években majdnem létrejött egy cseh Tamás
– Leonard cohen közös koncert. Az elmúlt évtizedben számos olyan zenész
kötődött egyre erősebben az Ördögkatlanhoz, akik tisztelték e két ikonikus
dalszerzőt-előadót. 2017-ben, a 10. jubileumi Ördögkatlanban ők teremtették
újra cseh Tamás és Leonard cohen dalait a nagyharsányi Szoborparkban,
az eleven alkotás és a kővé szilárdult idő völgyében. Sok ezren voltak tanúi
tavaly nyáron a majd’ négyórás emlékkoncertnek – ebből készült Beck Zoltán rendezésében egy 52 perces dokumentumfilm. / Tamás Cseh was an
iconic Hungarian musician and songwriter.
Only a few may know
that Tamás Cseh and
Leonard Cohen almost
happened to have a
common concert in the
90’s. Hungarian musicians honouring these
two great artists recreated their songs, the result of which was a 4 hours long concert last summer.
május 3. / 3 may péntek / Friday
12:00 Tiszti terem / hall
ÚTON ONLINE VERSENY / ON THE ROAD ONLINE COMPETITION
zsŰrI DÍJAs FIlmEk 1. / JurY-awarded FIlMS 1. 82 min.

Deep at night, a dedicated cyclist traverses the wintry forest. The challenge:
make sure this new day gets off to a fresh and timely start.
A legjobb „úton” dokumentumfilm / Best “On the road” documentary
Jieyue Yu (cHI): woman's rehab? réhabilitation / Nők rehabilitációja?
58 min.
A film a kínai Hangzhou város Kényszerdetoxikáló Központjának mindennapjait mutatja be 2017 ősze és 2018 nyara között. A különböző szerhasználat miatt idekerülők (kristály, heroin, stb.) általában 1-2 éves
kényszergyógykezelést kapnak, és nem hagyhatják el a második emeletet.
Legyen az fiatal vagy idős, mindenkinek ugyanazt a napi rutint kell követnie:
evés, gyógyszerek szedése, közös aerobik edzés, gyárban dolgozni, oktatásban részt venni... Így napról napra sikerül leküzdeniük a drogrehabilitáció
nehézségeit és akadályait. / My last documentary, "Women's Rehab," tells
the story of the women's district of Hangzhou City's Compulsory Detoxification Center in the fall of 2017 to the summer of 2018. There are still places
in our city that are not known to the outside world. The students here come
in because of drugs (ice, heroin, etc.), where they have 1 to 2 years of mandatory closed treatment and cannot get out of the 2nd floor.

május 3. / 3 may péntek / Friday
16:00 Tiszti terem / hall
ÚTON ONLINE VERSENY / ON THE ROAD ONLINE COMPETITION
zsŰrI DÍJAs FIlmEk 2 / JurY-awarded FIlMS 2
lásd / see: VILÁG-KÉPEK 7 / WORLD AND IMAGES 7

A legjobb „úton” kisjátékfilm / Best “On the road” Short Fiction Film
konstantin Chelidze (RUS): Superprize / Főnyeremény 15 min.
A boldog biztonsági őr
minden szabályt áthág,
hogy a lottón nyert főnyereménye diadalmát,
ennek a szalaggal átkötött smart autónak élvezetét másokkal is megossza.
The happy security
guard is willing to do
anything to share his triumph of the super prize he won at the lottery, the
enjoyment of this new smart car tied up with a ribbon.
A legjobb „úton” animációs film / Best “on the road” Animation
roman sokolov (RUS): the theory of Sunset / A naplemente elmélete
9 min.
Egy elszánt biciklis az
éjszaka közepén átszeli
a téli erdőt. A kihívás:
megbizonyosodni arról,
hogy az eljövendő új
nap épp jókor, időben
kezdődik.

A zsűri „úton” különdíja / “On the road” Special Jury award
Amaury Voslion (FRA): mingus Erectus 75 min.
Noël balen író verseskötetet jelentetett meg lemezzel, tisztelegve charles
Mingus, egy ragyogó bőgős és egy kiváló, indulatos ember előtt. / Noël Balen
is a writer, who published a poem collection along with a tribute record to
Charles Mingus, a brilliant bass player and an outstanding angry man.
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NÉPZENE HATÁRTALANUL!
kárpát-medencei magyar Népzenei találkozó
Békéscsaba-mezőmegyer
2019. június 7-9.

A csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért civil szervezet a Mediawave – Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány konzorciumi partnere a „Növelés vagy nevelés?” közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben című projekt megvalósításában.
A „csabások” egyik kiemelt rendezvénye a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó, amely ebben az évben a közös projektünk hatodik Tanulmányútja. A találkozó legfőbb célja a népzene, tágabb értelemben a magyar népi kultúra értékeinek bemutatása, a közösségek építése, a magyar nemzeti
identitás erősítése, a külhoni magyar közösségek együttműködése a népzene, a néptánc összetartó erejével, a határon átnyúló együttműködések erősítése. A népzenei találkozó egyben szolgálja a magyar nemzeti közösség újraegyesítését és a nemzeti összetartozás érzésének erősítését. A három
napos, több helyszínen zajló programsorozaton részt vesznek magyarországi és külhoni zenekarok, szólisták, Őrvidéktől Kárpátaljáig, Erdélytől a Felvidékig az egész magyar nemzet népzenei kincsét felvonultatják. Teret adtunk a szakmai tapasztalatcserére, valamint a külhoni népzenészek, néptáncosok találkozására is.
2019-ben már évfordulót ünnepelnek, hiszen 5-dik alkalommal szervezik meg a találkozót, melyhez évről-évre egyre több közösség csatlakozik.
Kísérő rendezvényeik egy Fazekas Találkozó, ahol 8-10 fazekas mester alkot 3 napon át, a Fotós-filmes műhely, ahol a helyi és a Kárpát-medencéből
érkező filmesek-fotósok találkozása történik, kerekasztal beszélgetésekkel és fotózással kísérve. A helyi – mezőmegyeri Kézműves Falu alkotói is
részesei a program megvalósulásának, bemutatva a helyi értékeket és tanítva az elfeledett népi kismesterségeket. A csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes
minden évben aktív részese a programnak, jó hangulatot teremtve a hajnalig tartó táncházaknak…

„Haza is kéne már menni
vajon mit fognak gondolni
sötét az ég alja babám kísérj el haza
megszolgálom én azt valaha.”
(Hazafelé - Kalotaszegi gyűjtés)

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Elérhetőség: Garay Éva - csabatanc@gmail.com, +36 30 963 8693
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NEmzEtkÖz kIsJátÉkFIlm zsŰrI / INterNatIONal SHOrt FICtION FIlM JurY
Norah mcGEttIGAN (IRE/POL) filmrendező / film director
Norah forgatókönyvíró, filmrendező és tanít a Lengyel Nemzeti Filmiskolában Łódźban. Filmrendezőként diplomázott a Lengyel
Nemzeti Filmiskolában. Majd diplomát szerzett színházi tanulmányokból is az Ulster Egyetemen. Norah jelenleg két játékfilmen
is dolgozik, az egyik gyártása 2020-ban kezdődik. Menedékhely c. játékfilmjét 2013-ban jelölték a legjobb film kategóriában a
Britt Független Filmdíjra. További filmjei a Milyen az én anyámnak lenni, Egy dal Rebekának és a Vízi csata amely utóbbi
kettő részt vett a cannes-i Filmfesztivál cinefondation versenyében. Norah zenész és táncos is. / Norah is a screenwriter, film
director and teaches at the Polish National Film School in Lodz. A Polish National Film School graduate in film directing (MA).
A University of Ulster graduate in theatre studies (BA) . Norah is presently developing two feature film projects, one which will
go into production in Spring 2020. Her filmography includes, Sanctuary, (feature film), which was nominated for Best Film at
The British Independent Film Awards 2013, A Song For Rebecca and the Water Fight both in Cinefondation competition at
Cannes Film Festival as well as What it's like to be my mother. Norah is also a musician and dancer.

GásPárIk Attila (HUN/ROM) – színész, rendező, színházigazgató / actor, director, theatre director
Nagyváradon született, színész, rendező, tanár. A marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi Filmfesztivál alapítója, jelenleg a
fesztivál művészeti felelőse. A marosvásárhelyi Művészeti Egyetem professzora, és a Nemzeti Színház igazgatója. Durst
György és Hartyándi jenő barátja.
Was born in Oradea, actor, director, teacher. Founder of the Alter-Native International Film Festival in Targu Mures. Professor
of the University of Arts and the director of the National theatre in Tragu Mures. Friend of Durst György and Jenő Hartyándi.

mÉszáros Péter (HUN) filmrendező / film director
A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett, felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen végezte
1988-1993 között magyar és esztétika szakon. 1992-1997 között a grúz Színház- és Filmakadémián tanult filmrendező szakon.
2001-ben alapító tagja volt a Magikon Filmgyártó cégnek. 2002-ben Eső után című kisfilmje Arany Pálmadíjat kapott a cannes-i Fesztiválon. A rövidfilmet azóta közel 50 helyszínen mutatták be a nagyvilágban. 2002 óta a KávéSzínház alternatív színházi műhely vezetője. 2004 óta a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának esztétika, filmelmélet tanszékén
tanít. / Born in Székesfehérvár in 1969. After studying literature and aesthetics at the Philological Faculty of the University of
Arts and Sciences in Pécs, graduated in film direction at the Georgian Academy of Theatre and Film in 1997.

NEmzEtkÖzI DokumENtumFIlm zsŰrI / INterNatIONal dOCuMeNtarY FIlM JurY
sergei kAChkIN (RUS) filmrendező, fesztiváligazgató / film and festival director
1973-ban született Permben. A Permi Politechnika Egyetemen végzett, majd később diplomát szerzett a Marina Razhbezhkhina
Film Intézetében is. 2006 óta producerként, rendezőként és operatőrként is dolgozik. A következő években részt vett számos
elismert filmes szakember vezette nemzetközi szemináriumon. 2011-2015 között a Moszkvai Nemzetközi Film Fesztivál Moszkvai Koprodukciós Fórumának vezetője volt. 2012-ben a “A hazafelé vezető úton” című filmje részt vett a Krakkói Filmfesztiválon.
A filmet azután még számos filmfesztiválon és TV csatornán is levetítették világszerte. 2015 óta a DOKer Filmfesztivál szervezője. 2016-ban a “Perm-36. Reflexion” című filmjét annak moszkvai premierje után számos filmfesztiválon és egyetemen és
TV csatornán is levetítették Oroszországban, Európában és az Egyesült Államokban.
Born in 1973 and grew up in the city of Perm. He graduated from Perm Polytechnical University and then several years later
graduated from Marina Razhbezhkina’s Film School. Since 2006 he has worked as a producer, director and cameraman. In
the following years he has taken part in many international seminars led by recognized filmmakers. 2011-2015 Head of Project
Department, Moscow Co-Production Forum of the Moscow International Film Festival (MIFF). In 2012, the international premiere
of his film “On the Way Home” took place at the Krakow Film Festival. Subsequently, the film was screened at various festivals
and on television channels throughout the world. Since 2015 he has been an organizer of the «DOKer» Film Festival. In 2016
the premiere of his film “Perm-36. Reflexion” took place at the central Moscow cinema “October”, after which it was shown at
film festivals, released nationally and shown at universities in Russia, Europe, the USA and on TV.

radu IGAzsáG (ROM) animációs filmrendező, vizuális művész / animation director, visual artist
1953, Románia. A bukaresti Képzőművészeti Egyetem professzora, valamint a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem vendégtanára. Festőből lett nemzetközi hírű animációs rendező és kísérleti filmes. / 1953, Diosig, Romania. Professor at the Bucharest National University of Arts and a lecturer at the Partium Christian University in Oradea, Romania. He used to be a
painter, then he became an internationally known animation and experimental film director.

sIllÓ sándor (HUN) filmrendező, dramaturg / film director, dramaturg
Több mint 100 éves vagyok akár a film. Ebből az első félszázadomat Magyarországon éltem. 30 évet filmrendezőként, 30 évet
színházban dolgoztam. Közel 30 éve dolgozom a Mediawave filmes előzsűrijében. 10 évig tanítottam filmet is, színházat is.
Négy éve Izraelben élek és főleg írok.
I am more than 100 years old, just like the film. I lived half a century in Hungary. I worked as a film director for 30 years and
another 30 years in a theatre. I have been working in the preliminary jury of Mediawave for about 30 years. I taught the art of
film and theatre for 10 years. I have been living in Israel spending my time mainly with writing for 4 years.
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NEmzEtkÖzI ANImáCIÓs, kÍsÉrlEtI És táNCFIlm zsŰrI
INterNatIONal aNIMatION, eXPerIMeNtal aNd daNCe FIlM JurY
Priit tENDEr (EST) – animációs filmrendező / animation film director
1971-ben született Tallinban, Észtországban. A Tallinni Egyetem Műveszetoktatási Karán diplomázott. Priit Tender észt animációs rendező – számos rövid animációs film rendezője, rajzolója és írója. Filmjeit a szürreális képzelőerő, a fekete humor
és sötét egzisztenciális utazások jellemzik. Priit filmjei több díjat és jelöléseket kaptak a legfontosabb rövidfilm és animációs
filmfesztiválokon, mint pl. az Annecy-i, az ottawai, a hiroshimai, a drezdai, a fredrikstadi és az utrechti filmfesztiválok. jelenleg
dokumentumfilmek készítésével foglalkozik és animáció készítést tanít az Észt Művészeti Akadémián.
Priit Tender was born in 1971 in Tallinn, Estonia. He has graduated Tallinn University the Faculty of Art Education. Priit Tender
is an Estonian animator – the director, designer and writer of many short animated films. His author films are driven by surreal
imagery, black humor and dark existential journeys. Priit’s films have won prizes and nominations from the most important
short and animation film festivals, including Annecy, Ottawa, Hiroshima, Dresden, Fredrikstad, Utrecht etc… He's recently involved in documentary filmmaking and teaching animation in Estonian Art Academy.

BuzásI Gyopár-orsolya (HUN/ROM) – animációs filmrendező / animation film director
Buzási Gyopár vagyok, Kolozsváron születtem és most ugyanitt tanulok a Sapientia Filmtudomány szakán, mint mesteris diák.
Ez nagyon elméletinek hangozhat, de én inkább a gyakorlatiasabb vonzatában utazom. A líceumban grafika szakon voltam,
egyetemen filmkészítést tanultam, most meg az animáció felé kacsintgatok, és a legjobban annak örülök, amikor az itt szerzett
tapasztalatokat sikerül kombinálnom. Ez összejött a Babuka a fűben c. filmem esetében, amivel jó köröket sikerült futnom
fesztiválokon, és több díjat is elnyertem általa. Huszonhárom éves vagyok, arra nem tudok hivatkozni, hogy milyen sok év
szakmai tapasztalata áll mögöttem, (hiszen csupán 5-6 évnyi egyetemről van szó), de arra mindenképpen, hogy milyen sok
van még előttem! Kíváncsi vagyok, és lelkes, a pörgős, élettel teli pillanatokban vagyon önmagam. Ezt az érzést szeretném a
további filmjeimbe is becsempészni. / My name is Gyopár Buzási and I was born in Kolozsvár where I am studying as a master
student at the faculty of Film Studies of Sapientina University. It might sound quite theorethical but I am engaged with its
practical side. I studied graphics at high school then I learned film making at university. Now I am turning towards animation
and I am most happy when I can combine my experiences gained on these three fields.I succeeded to do so int he film called
’Babuka in the grass’, which fulfilled good rounds in different festivals and I won some prizes with it. I am 23 years old so I
cannot refer to long years of professional experiences (as it means only 5-6 years spent at university), but I definitely can refer
to the fact that there is so many more years ahead. I am curiousand enthusiastic. I feel really good in energetic pastimes. I
wish to transfer this feeling into my upcoming films.

radu IGAzsáG (ROM) animációs filmrendező, vizuális művész / animation director, visual artist
(életrajz a dokumentumfilm zsűrinél / see bio among documentary jury members)

útoN oN thE roAD oNlINE FIlmFEsztIVál / ON tHe rOad ONlINe FIlM FeStIVal
Durst György (HUN) filmproducer / producer
Producerként a fiatal – határokon belüli és túli – filmes generációk indulásának segítésére szentelte életét, kezdve a Balázs
Béla Stúdió kereteiben 1974–95 között, majd folytatva a Kép-Árnyék és Duna Műhely (1995-2011) vezetésével. 2002-től 2011ig a Duna Televízió dramaturgiai vezetője. Produceri tevékenységét számos hazai és nemzetközi díj jelzi. Ezek közül a legjelentősebbek: 1996-ban és 2002-ben a produceri közreműködésével készült Iványi Marcell: Szél, illetve Mészáros Péter: Eső
után című filmje cannes-i Arany Pálma díjban részesült. 1996-ban megkapta a Magyar Köztársaság Kiskeresztjét. 2002-ben,
illetve 2004-ben a Magyar Filmszemle produceri fődíját kapta. 2005-ben megkapta a Balázs Béla filmszakmai díjat, valamint
Marosvásárhely város Pro Urbe díját az erdélyi filmgyártás megerősítéséért végzett tevékenységéért. 2012-ben elsőként kapta
meg Kolozsvárott a 'Sárga csikó" díjat, az erdélyi filmesek támogatásáért.
As a producer, first in the Béla Balázs Studio between 1974 and 1995 and later as the director of Kép-Árnyék and Duna Workshop (1995-2011), he dedicated his life to help the young, national and cross-border Hungarian film maker generations to start
their carrier. Between 2002 and 2011 he is the dramaturgy director of Duna Television. He received several national and international awards for his producer activity and the most significant ones among them are: He was the producer of two Canneswinner short films, Marcell Iványi: Wind (1996) and Péter Mészáros: After Rain (2002). In 1996, he was awarded the Cross
from the Order of Merit of the Hungarian Republic. In 2002 and 2004, he received the Grand Producer Prize of the Hungarian
Film Week. In 2005, he was given the Béla Balázs Film Profession Award and the Pro Urbe Prize in Targu Mures for strengthening the Transylvanian film production. In 2012, he was the first to get the Yellow Foal Prize in Cluj, for supporting Transylvanian film makers.

VArGA Balázs (HUN) filmtörténész / film historian
Filmtörténész, az ELTE BTK Filmtudomány Tanszék oktatója, a Metropolis filmelméleti és filmtörténeti folyóirat alapító szerkesztője. Kutatási területe a kortárs magyar és kelet-európai film, illetve a dokumentumfilm. Hosszú éveken keresztül a Mediawave előzsűri tagja volt.
He is a film historian, lecturer at Department of Film Studies at Eötvös Loránd University, founder editor of Metropolis film
theory and film history journal. His research area is contemporary Hungarian and Eastern European film and documentary. He
was a member of the selection committee of Mediawave for long years.
BuzásI Gyopár-orsolya (HUN/ROM) – animációs filmrendező / animation film director
(életrajz az animációs zsűrinél / see bio among animation jury members)
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