2018. április 27 – május 1.
Monostori Erőd, Komárom

A PárHuZAmOS KuLTúrA díJAZOTTJAI, 2018
PrIZe wInnerS OF ParaLLeL CuLTure award, 2018
Ebben az évben a párhuzamos kultúra díjait pároknak, családoknak, családtagoknak szeretnénk átadni, olyanoknak, akik tevékenységükkel rászolgáltak erre. (Minden sikeres férfi mögött áll egy nő...és az a felesége.)
A díjátadás után a Párhuzamos asztalra mindenki tehet ezt-azt, ételt, italt, szellemi terméket.
This year, we would like give the Parallel Culture Award to couples, families, family members.
(Behind every successful man there is a woman ... his wife.)
After the award ceremony, everyone can put something, e.g. food, drink, intellectual product
on the Parallel Table.

Klaniczay Júlia és Galántai György

Török-Illyés Orsolya-Hajdú Szabolcs (és persze, a gyerekek)

Artpool Művészetkutató Központ alapítói

Színész- rendező pár

Klaniczay Júlia & Galántai György
Founders of Artpool Art Research Center
Az Artpool Művészetkutató Központ a 60-as évektől megjelenő új művészeti
mozgalmaknak, irányzatoknak, törekvéseknek, köztük az ún. nem hivatalos
művészeti törekvéseknek (underground, szamizdat) egyedülálló dokumentum-gyűjteménye./ The Artpool Art Research Center is a documentary collection of new artistic movements, trends including unofficial artistic
intentions (underground, samizdat) since the '60s.

fotó: Hegedűs György

Komlósi Orsolya és Füredi Zoltán
Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány alapítói

Komlósi Orsolya & Füredi Zoltán
Founders of Palantír Film Visual Anthropology Foundation
A DocuArt Filmművészeti Központ üzemeltetői, az Idegenek a Kertemben
filmgyűjtemény létrehozói, dokumentumfilm fesztiválok szervezői.
Operators of the DocuArt Film Center, the creators of Strangers in My Garden film collection, organizers of several documentary film festivals.

Török-Illyés Orsolya-Hajdú Szabolcs
(and of course the children) Actor-director couple
Filmjeik és színházi előadásaik maradandó élményt nyújtanak, családi terápiának is kiválóak. Néhány darabjukban Lujza lányuk és Zsiga fiuk is szerepet kapott. / Their films and theater performances offer a long lasting
experience and they are excellent for family therapy. Their daughter Lujza
and their son Zsiga also participated in some of their theater play.

fotó: Birtalan Zsolt

Zalka Imre és a lányok (Luca, Lenke, Léna, Lola)
Zalka Imre and the girls (Luca, Lenke, Léna, Lola)
Vándorfotográfus, a nedves kollodiumos eljárások mestere, az ambotípia
és az argentotipia művelője. Lányaival évről-évre lelkes résztvevője a Mediawave fesztiválnak, nyári táborainak.
He is a wandering photographer, master of wet collodion methods, expert
of ambrotype and argentotype. He and his daughters are enthusiastic participants of the Mediawave festival and summer camps year after year.

Nemzetközi Film és Zenei Együttlét / International Film & Music Gathering
27 april - 1 May 2018. április 27 - május 1.
mONOSTOrI ErŐd - Komárom
Információ / Information: www.mediawavefestival.hu E-mail: info@mediawave.hu
Kiadja a MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány
Felelős kiadó: Hartyándi Jenő ● Tervezés: Nagy Péter

FŐTÁMOGATÓK / MAIN SUPPORTERS

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
COLLABORATIVE PARTNERS

Élő Forrás
Hagyományőrző
Egyesület
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MÉDIA PARTNEREK / MEDIA PARTNERS

JEGYVáSárLáS
A Duna-parti programok ingyenesek!
Az erődben megvalósuló programokra napijegyeket és bérletet
lehet vásárolni! Az egyes programokra külön jegyek nem
vásárolhatók!
NAPIJEGYEK:
Április 27. - Napijegy: 2.000.-Ft
Április 28. - Napijegy: 3.500.-Ft
Április 29. - Napijegy: 3.500.-Ft
Április 30. - Napijegy: 3.500.-Ft
Május 1. - Napijegy: 1.000.-Ft

Diák napijegy: 1.000.-Ft
Diák napijegy: 2.000.-Ft
Diák napijegy: 2.000.-Ft
Diák napijegy: 2.000.-Ft
Diák napijegy: 500.-Ft

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

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

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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27 APRIL, 2018. ÁPRILIS 27. (péntek / Friday)
„1968” - AZ EMLÉKEZÉS NAPJA
16:00 Filmvetítés (Baka terem/Private hall)
mAGYAr dOKumENTumFILmEK 1
HunGarIan dOCuMenTarIeS 1
Simó Ibolya (rOm): Tomi, Ervin és az iskola
Kvalla Gábor&Polyák Péter (HuN): Kétéltű /
Amphibious (Tartalmát lásd a 39. oldalon / See
content on page 39.)

bra, for boys a peace badge and other authentic

18:00 Közösségi mozi & asztal / Community supplies. We could also surprise the director of
cinema & table (Tiszti terem/Officer hall)

the film with creative gifts. She is bringing her film

SPECIáLIS VETíTÉS 1 / SPeCIaL FILM for us, and we should also give something in rePrOGraM 1
turn. The Estonian Institute will also present some
Estonian and Soviet delicacies and drinks. We
SZOVJET HIPPIK / SOVIeT HIPPIeS
(Tartalmát lásd a 44. oldalon / See content on
page 44.)

will ask the director to share more secrets with
us from her workshop about the world of Soviet,
now Russian hippies.

18:00 (Baka terem/Private hall)
KISJáTÉKFILmEK 1 / SHOrT FICTIOnS 1
Tartalmát lásd a 28-29. oldalon / See content on
page 28-29.)

16:00 Filmvetítés / Cinema

19:30 dErEdurA Folk and roll

(Tiszti terem/Officer hall)

VILáGKÉPEK 1 / wOrLd & IMaGeS 1
Vadim VITOVTSEV (RUS): Small People. Big
Trees / Kis emberek, nagy fák 45 min.
Andrei OSIPOV (RUS): eastern Front / Keleti
front 60 min.
(Tartalmát lásd a 36. oldalon / See content on
page 36.)

KÖZÖSSÉGI EmLÉKEZÉS 1968-rA
COMMunITY reMeMBranCe 1968
Mindez a Szovjet hippik film vetítését veszi körül.
Megjelenés lányoknak virágkoszorúval és melltartó nélkül, fiúknak peace jelvény és egyéb
korhű kellékek. A film rendezője is bizton örülne
valami ötletes ajándékoknak. Ő a filmjét hozza
közénk, nekünk is illene valamit cserébe adni.
Beszélgetünk a film rendezőnőjével, producerével és a zenei szakértőjével, hogy további műhelytitkokat osztanak meg velünk a szovjet, ma
már orosz hippik máig viruló világáról. / All this is
built around the Soviet hippie film screenings.
Dress code for girls with flower wreath and no

(spanyolfal/Spanish room)
Az együttes neve egy régies magyar szó, jelentése: vidám, pajkos, bohókás. A zenekar az
utóbbi években az alter-folk irányba tart. / The
name of the band is an old Hungarian word meaning: happy, tricksy, playful. The band has been
in the alter-folk movement in recent years.

20:30 S & m TrIÓ

(spanyolfal/Spanish room)
Stummer Márton – gitár / guitar, Sebestyén Ákos
– bőgő / bass, Sebestyén Bálint – dob / drums
A klasszikus végzettségű Stummer Márton kompozíciói a kortárs zenétől a jazzig terjednek. / The
classical musician Stummer Márton’s compositions range from contemporary music to jazz
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20:15 SPECIáLIS VETíTÉS 2
SPeCIaL FILM PrOGraM 2
(Baka terem/Private hall)
Közgáz Vizuális Brigád (HuN): TILOS rádIÓ
FILm – I. rész 31 min.
A Közgáz Vizuális Brigád gyakorlatilag a rádió
megalakulása óta figyelemmel kíséri a Tilos történetét, és időről-időre rögzíti a fontosabb eseményeket. A Tilos Rádió 25-dik születésnapja
alkalmával arra tett kísérletet, hogy közösségi finanszírozással elkészítsen egy három részes filmet, melyben megmutatja, mitől olyan különleges
ez a médium, miről szól a harmadik utas rádiózás, kik azok az emberek, akik létrehozták, működtetik, mi a titok? / Why is this medium so
special and what is this special way of radio broadcasting about? Who created and operated it?
What is the secret?

A régóta Belgiumban élő, magyar származású
Vörös Gábor, ma már első vonalas ethnorock
muzsikusnak számít új hazájában, társa szintén.
Többször jártak már a Mediawave-en, már közülünk valónak számítanak. Értik és építik hangulatainkat, egyedi zenei hozzáállásukkal, amely
hol ethnorock, hol Frank Zappát idéző őrület. /
Vörös Gábor is a Hungarian musician living in
Belgium. Nowadays he and his partner are firstline ethnorock musicians in their new home. Their
unique musical attitude is sometimes ethnorock,
sometimes a craziness quoting Frank Zappa.

Védjegyeik között megtaláljuk a citera-kobza
hangszerpárosítást, a furulyák és kavalok kiemelt
használatát, a rituális dobolást. Mongol énekesüknek köszönhetően keleti népdalokból sem
szenvednek hiányt. / The band is exploring the
possibilities of combining Hungarian folk music
tradition with the psychedelic and the postmodern
electronic music world.

24:00 VOOdOO PAPA (HUN)

22:30 FErENCZ mArI TrIÓ (ROM)

Helyi közösségi mozi & szubkultúr asztal / Local community cinema & table
(Baka terem/Private hall)
21:00 Csillag Attila (HuN): JúLIA 10 min.
A film vetítése mindenféle közösségi akciókkal
körülvéve, a Mono Story Erődszínház közreműködésével. / Film screening with all kinds of community actions with collaboration of the Mono
Story Fortress Theater.
22:00 Fóti Dávid fimjei (SLK): GÖRDÜLŐ
ÉLET 25 min. & SLAMBER 26 min.
Bemutatandó filmjeim szubkultúrális jelenségek
bemutatásáról szólnak. Hogy ez tényleg egy
"SZUBKULTÚR ASZTAL" legyen, megfelelő kínálattal, elhívnék pár slamert, akik esetleg a
filmre is reflektálnának élőben, esetleg slammelnének. A gördeszkás filmhez megpróbálom elhívni az egykori Offline magazin (MO egyetlen
extrém sport magazinja) gördeszkás főszerkesztőjét, vagy pár deszkást, hátha a filmvetítés környezetébe is ki tudnak találnak valamit.

(spanyolfal/Spanish room)
Ferencz Mari – ének / vocal, Csabai László –
zongora / piano, Iszlai Tamás – dob / drums
Marosvásárhelyi csapat, akik „Az volt a kérdés”
című dalukkal harmadik helyezést értek el a
2017-es „A legszebb Erdélyi Magyar Dal” versenyen. Egyik díjuk a Mediawave-en való fellépési
lehetőség és zenei műhelyekben való részvétel
volt. A versenyt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ)
szervezte harmadik alkalommal, ahol két kategóriában értékelték a zenekarok által beküldött
ötven magyar dalt. / A band from Marosvasarhely,
with their song "The question was" won third
place in the 2017 "The Most Beautiful Transylvanian Hungarian Song" contest. One of their prize
is the opportunity to perform at Mediawave and
participate in our music workshops.

01:00 NYITÓBuLI / OPenInG ParTY

TruBAdúr-EST
a XXI. század párhuzamos trubadúrjai
1968 világfelforgató eseményeinek 50 éves
évfordulójára / The trubadours of XXI. century
and the 50th anniversary of 1968

21:30 VÖrCANCQ duO (BEL)

(Ékes terem/hall)
Johan Decancq – diatonikus harmonika, flamand
duda, schalmei, sipok, Gábor Humble Vörös –
ének, gitár

(spanyolfal/Spanish room)
A Voodoo Papa Duo két multiinstrumentalista jóbarát nagyzenekari hangzást idéző, elsöprő
energiájú formációja – Szert Zsigmond (Ex Paganza, Cabaret Medrano, Ütött-Kopott Angyal,
Stukker) egyszerre szólaltatja meg a szájharmonikát egy minimál dobfelszereléssel, Fejér Simon
Pál pedig (Ex Deák Bill Blues Band, Ütött-Kopott
Angyal, Veronaki) akusztikus és elektromos gitárokon játszik és énekel. / Szert Zsigmond is
playing the harmonica and a minimal drum kit at
the same time, Fejér Simon Pál vocalist plays the
acoustic and electric guitars.

23:15 PIrKAN (HUN/MONG)
(Ékes terem/hall)
A Pirkan zenekar több mint tíz éve alakult, és
kezdettől fogva a magyar népzenei hagyomány,
a pszichedelikus és a posztmodern elektronikus
zenei világ ötvözésének lehetőségeit kutatja.

(spanyolfal/Spanish room)
nemdJ SILLÓ – „68”-as táncmulatság / „68”
dance party
az európai diáklázadások, az amerikai polgárjogi
mozgalom és Csehszlovákia szovjet megszállására emlékezve / Recalling the European student
revolt, the US civil rights movement and the Soviet occupation of Czechoslovakia

01:00 JAm SESSION / ÖrÖmZENE

(udvar/yard)
a fesztiválon lévő muzsikusok részvételével / with
participation of musicians present at the festival
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28 APRIL, 2018. ÁPRILIS 28. (szombat / Saturday)
AZ ÖRÖM NAPJA / THE DAY OF JOY
KÜLSŐ HELYSZíNEK / OuTSIde
piknik, gyermek programok, művészeti és közösségi műhelyek / picnic & children programs, art & community workshops
Keresd őket a 9-15. oldalakon / See page 9-15
Legtöbbjük több napon át is megvalósul, ezért különítettük el őket! / Most of them will last for more the one day, so we separated them!
BELSŐ PrOGrAmOK
InTerIOr PrOGraMS

10:00 SPECIáLIS FILmVETíTÉS 3
SPeCIaL FILM PrOGraM 3
(Tiszti terem/Officer Hall)
KÖZÖSSÉGI mOZI - ZSŰrI mOZI 1
COMMunITY CIneMa – JurY CIneMa 1
Válogatás a zsűritagok filmjeiből,közösségi eseményekkel, kóstolókkal fűszerezve / Selected
films of Jury members, with some food and drink
and some surprise
(Lásd a 45. oldalon / See content on page 45.)

12:00 ”NÖVELÉS vagy NEVELÉS”
mŰHELYmuNKA 1 / ”InCreaSe or
eduCaTe” wOrKSHOP 1
(Baka terem/Private Hall)
A pályázat fő célkitűzése:
Közösségalakító tevékenységek Magyarország
hátrányos helyzetű térségeiben
Első műhelymunka témája:

KuTATáSI HELYZETKÉP
A nyugati és keleti magyarországi országrész
és a külhoni (Erdély) magyarlakta régiónak közösséggé alakulása, szerveződési folyamatainak vizsgálata és azok összehasonlítása.
Résztvevők:
a kutatást végző Nemzetstratégiai Kutatóintézet
munkatársai, határon túli partnereink: Háromszéki Közösségi Alapítvány (Kovászna megye),
Civitas Alapítvány (Székelyudvarhely), Erdélyi
Magyar Kulturális Egyesület (EMKE, Szilágysomlyó), Na’conxypan Polgári Társulás (Dunaszerdahely), a konzorciumi partnerek: Csaba
Kulturális Egyesület a Táncművészetért (Békéscsaba), Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány (Győr), továbbá meghívott szakemberek / szakértők Magyarország konvergencia
régióiból
Támogató:
EFOP-5.2.2-17.-2017-00074 Transznacionális
együttműködések pályázat
„Befektetés a jövőbe”

11-15:00 STrEET GENErATION

(pázsit/lawn) egyedülálló, zenére koreografált
sportműsor, Parkour, Triál, gördeszka, BMX… kipróbálás lehetősége

13:00 SPECIáLIS FILmVETíTÉS 4
SPeCIaL FILM PrOGraM 4
(Tiszti terem/Officer Hall)
KÖZÖSSÉGI mOZI - ZSŰrI mOZI 1
COMMunITY CIneMa – JurY CIneMa 1
Válogatás a zsűritagok filmjeiből / Selected films
of Jury members
Ezt semmiképpen se hagyd ki - újdonság!
SZIBÉrIAI GArNIZON
Az egyes filmek vetítése előtt, közben és utána
szárított és füstölthal, valamint vodka kóstolgatás, beszélgetés a szibériai életről, az ősi és legendás Mediawave-es kapcsolatokról.
(Lásd a 46. oldalon / See on page 46.)

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

mAGYAr dOKumENTumFILmEK 2
HunGarIan dOCuMenTarIeS 2
(Lásd a 39. oldalon / See content on page 39.)

15:30 SLAm POETrY PIKNIK – GELLÉrT TrIP (Fogadótér/hall)
előadók / performers: Rácz Bence és Varga Ernő
– gitár / guitar, Mészáros Péter & Bárány Bence
– slam
A csapat – jó idő esetén - a Duna-partról indul és
útközbeni akciókkal éri el a bástya fogadótér
egyik beszögelését. / In case of good weather the
program will start on the riverside.

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

ANImáCIÓS FILmEK 1 / anIMaTIOn 1
(Tartalmát lásd a 31-33. oldalon / See content on
page 31-33.)
16:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

VILáGKÉPEK 2 / WOrLd & ImAGES 2
(Tartalmát lásd a 36. oldalon / See content on
page 36.)

16:30 „ÖrÖm 1.”, a műhely Folyóirat
különszámának speciális bemutatója
(Ékes terem/hall) „JOY 1.”Presentation of
műhely magazine - special edition: JOY
A 2017 végén megjelent „Öröm” különszám inspirálta idei egyik speciális tematikánkat. Az volt
az alapelképzelésünk, hogy továbbgondoljuk az
alapvetően irodalmi és társadalomtudományi
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hangolású különszám szellemiségét. Annak bemutatását kibővítjük más művészeti ágak örömmegnyilvánulásaival. Meghívtunk három szerzőt
a különszám szerzői közül is, Áfra Jánost (Debrecen), Jász Attilát (Tata) és Komálovics Zoltánt
(Győr). Az is biztos, hogy a muzsikusok közül
Grencsó István (szaxofon) és Kovács Ferenc
„Öcsi” (hegedű, trombita, kendo, bortermelő, pálinkakészítő, gasztrológus) is csatlakozott már a
bővítéshez. A győri ToSzoDa trió is megtalálta a
közös hangot Áfra János költővel… de a hátralévő időben még várjuk az Öröm tematikát valamiképpen felmutatni tudó művészek és csoportok
csatlakozását. Moderátor: Szarvas Melinda. A
rendhagyó estet felvezeti: Villányi László, költő,
főszerkesztő. / The "Joy" special edition, released
at the end of 2017 inspired our special theme this
year. The basic idea was a further consideration
of this mainly literary and sociological subject by
expanding it into the direction of other artistic fields where manifestation of joy is present. We
also invited three authors of the special edition,
Áfra János (Debrecen), Jász Attila (Tata) and Komálovics Zoltán (Győr). The musician Grencsó
István (saxophone) and Kovács Ferenc "Öcsi"
(violin, trumpet, kendo, wine and pálinka producer, gastronomer) will also join. ToSzoDa trio from
Győr has found the common voice with Áfra
János poet ... but for the rest of the time, we are
still looking for other artists and groups willing to
join. Moderator: Szarvas Melinda. The unusual
evening will be opened by: Villányi László, poet,
editor-in-chief.

17:00 „ImAGO AVAGY LELEmÉNYES tense. In other words - no sex, no future. This
OdÜSSZEuSZ” / „ImAGO, THE INGE- adult animation program takes you through the
NIOuS OdYSSEuS” (Erőd belső/Fort inside) bizarre, dark and hilarious sexual fantasies of EsA Mono Story Erődszínház zenés, abszurd vígjátéka (rendező: Csillag Attila), sétálószínház formában, az Erődöt élő díszletként használva.
Fontos kiemelni, hogy az egyes helyszínek közötti "átsétálás" alatt a néző nem esik ki a történetből, a szereplők segítségével része marad a
darabnak. Az előadás Odüsszeusz kalandjait, viszontagságos hazaútját jeleníti meg 10 színpadon. A produkció musical dalainak megírását,
hangszerelését a társulat végezte, azok a társulat tulajdonai. / walking theater - absurd musical
comedy using the fort as a living scene (director:
Csillag Attila) music composed by the group.

tonians. Screening will be accompanied with palinka degustation and interactive Hungarian
touchscreen.”

20:00 SZABÓ/TurCErOVá/mACEČEK (SLK/CZE) (Spanyolfal/Spanish room)

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

Štefan Szabó – gitár / guitar, Michaela Turcerová
– szaxofon / szaxophone, Petr Maceček – dob /
drums
Kommunikatív koncertjeiken meditatív dallamokat és sodró, életteli kompozíciókat egyaránt hallhatunk, mindezt sok improvizációval fűszerezve.
/ In this communicative concert, we will hear both
meditative melodies and vibrant, compositions,
all with a lot of improvisation.

KISJáTÉKFILmEK 2 / SHOrT FICTIOn 2
(Tartalmát lásd a 29-30. oldalon / See content on
page 29-30.)
18:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

mAGYAr dOKumENTumFILmEK 3
HunGarIan dOCuMenTarIeS 3
(Tartalmát lásd a 39. oldalon / See content on
page 39.)

20:00 SPECIáLIS FILmVETíTÉS 5 /
SPeCIaL FILM PrOGraM 5
(Tiszti terem/Officer hall)
medgyesi Gabriella (HuN): AdYTON SZABAdZENE mŰHELY I-III. 80 min. / Medgyesi
Gabriella (Hun): adYTOn Free MuSIC
wOrKSHOP I-III. 80 min.
Dokumentumfilmek a 2015-2016-2017 évi Adyton alkotótáborok hangulatairól, zeneiségéről. A
filmek kapcsolódnak a 22:30-as koncertekhez. /
Documentaries from the 2015-2016-2017 Adyton
artistic workshops. The films are related to the
22:30 concert.
20:00 Filmvetítés / Cinema Baka terem/Private hall)

18:00 ”ÖrÖm 2.” - ESTOErOTICA
”JOY 2.” - eSTOerOTICa
(Spanyolfal/Spanish room)
azaz vetítés pálinkával és lowtech érintőképernyővel / screenings with pálinka and low tech touchscreen
Négy erotikus észt animációs film speciális körítéssel Priit Tender nemzetközi hírű észt animátor,
Mediawave zsűritag moderálásával: Rein Raamat: Hell 17min. ● Priit Pärn: Pilots on the Way
Home 16min. ● Kaspar Jancis: Weitzenberg
Street 11min. ● Priit Tender: House of Unconsciousness 11min.
Priit Tender előzetes üzenete: „Az észt nyelvben
nincsenek nemek, se jövő idő. Vagyis: se szex,
se jövő. Ez a felnőtt animációs program elröpít
az észtek bizarr, sötét, mégis szórakoztató szexuális fantáziájának világába. A vetítéshez pálinka is dukál, valamint egy interaktív
érintőképernyőt is kipróbálhatnak a résztvevők. /
Estonian language lacks gender and future

KISJáTÉKFILmEK 3 / SHOrT FICTIOn 3
(Tartalmát lásd a 30-31. oldalon / See content on
page 30-31.)

19:00 VuILLEmIN & mONTANArO

(FRA) (Ékes terem/hall)
Aude Vuillemin – tánc / dance, Miquéu Montanaro – furulya, harmonika, dob, ének / flute, accordion, drum, vocal
Aude-t, a kortárs táncost még nem ismerjük, az
okszitán zenét játszó Montanaroval ellenben
közel 20 éve együttműködünk. Változatos összeállítású koncertjein túl rendszeres tanára, összefogója akusztikus zenei műhelyeinknek. Most is
így lesz, de Aude közreműködésével táncosok is
része lesznek műhelyüknek. / The occitan musician, Montanaro and his son have performed at
Mediawaves in many formations and held at least
10 international workshops. It will not be different
this year.

22:00 SPECIáLIS FILmVETíTÉS 6
SPeCIaL FILM PrOGraM 6

(Baka terem/Private hall)
FEHÉrVárI FILmESEK (rövid)FILmJEI 19982018 – a méhkasaula válogatásában / FILMMaKerS FrOM FeHÉrVÁr (shorts)
1998-2018 - selection of Méhkasaula

21:00 mÉHKASAuLA FÉNYFESTÉSE
(Udvar/Yard) PaInTInG wITH LIGHT MÉHKaSauLa
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21:00 ELLIOTT SHArP’S FOurTH
BLOOd mOON BANd (USA)
(Ékes terem/hall)
Elliott Sharp – gitár / guitar, John Edwards –
bőgő / bass, mark Sanders – dob / drums, vendég / Special guest: Eric mingus – ének / vocal
Egy különutas, kísérletező amerikai jazzlegenda, nem kevésbé híres és legendás „kísérő”
muzsikusokkal, akik számtalan fontos újító jazzformációnak voltak tagjai. A vendégénekes
pedig a legendás bőgős Charles Mingus fia… /
An experimenting American jazz legend, with
not less famous and legendary "accompanying"
musicians, who had been a memer of numerous important jazz formations. The guest singer is the son of legendary bassist Charles
Mingus ...

23:00 WAKACHuKA

00:15 TArAF dE AKáCFA

22:30 AdYTON SZABAdZENE mŰHELY BEmuTATÓ I. – SZABAd ZENE
VErSEK (HUN) / adYTOn Free MuSIC
wOrKSHOP PreSenTaTIOn - Free
MuSICaL POeMS (Ékes terem/hall)

24:00 20 ÉVES A mÉHKASAuLA FOTÓKIáLLíTáS mEGNYITÓ
PHOTO eXHIBITIOn (kantin/canteen)

(Spanyolfal/Spanish room)
Szilágyi Balázs és barátai, hol szólóban, hol duóban, hol zenekarként bukkannak fel a győri éjszakában és máshol, a vidéki élő zene egyik
utolsó bozótharcosaként. / Szilágyi Balázs and
his friends appear in solo or duo as a band in the
night of Győr and elsewhere are one of the last
representatives of live music.

Grencsó István – fúvós hangszerek, műhelyvezető / reeds, leader, Szalontay Tünde – vers /
poet, Bolcsó Bálint – elektronika / electronic,
Heidrich Roland - e-gitár / guitar, effects

(USA/SWE/ROM/HUN) (Ékes terem/hall)
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.

A székesfehérvári Méhkasaula független művészeti csoport ugyan nem 20 éve, de ahhoz
közelítő, együttműködő partnere a Mediawave-nek. Jubileumukon e fotókiállításon
kívül, a fehérvári filmesek rövidfilmjeivel, landart akcióval, a szokásos, esti vizuális alaphangulatot adó fényfestéssel és eme „öröm
nap”-ot záró Zöld bulival képviselik magukat.
Gratulálunk kitartásukért! Sok hasonló vidéki
művészeti-közösségi kezdeményezést Magyarországnak!
Jubilee photo exhibiton, short films, landart action, painting the night with ligts and Dj Zöld

22:50 AdYTON KISFILm VETíTÉS
adYTOn SHOrTS az átállás szünetében /
during the break

22:30 AdYTON SZABAdZENE mŰHELY BEmuTATÓ II. – SZABAd ZENE
VErSEK (HUN) / adYTOn Free MuSIC
wOrKSHOP PreSenTaTIOn - Free
MuSICaL POeMS (Ékes terem/hall)
Grencsó István – fúvós hangszerek / műhelyvezető / reeds, leader, Benkő Róbert - bőgő /
bass, Bolcsó Bálint – elektronika / electronic,
Heidrich Roland - e-gitárok / guitar, Lukács
Péter – dob / drums, Gáspár Benedek – szaxofon / saxophone, Schneider Vilmos – bőgő /
bass, Reinhardt Csaba – szaxofon / saxophone, György Erika – hegedű / violin, Németh
Zsófi – fuvola / flute, Hoffmann Tamás "Boldi" –
szinti / synthesizer, Pantali Lőrinc – szaxofon /
saxofon & Adyton alkotótársak: Ekési Orsi –
fotós / photographer, Veress Tamás – graphic
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00:30 dJ.ZÖLd – „ÖrÖm 3.”

(Spanyolfal/Spanish room vagy Duna-part)
Örömömet lelem a barázdabillegetésben.
Örömömet lelem, hogy egymásra talál zenei ízlésem a közönségemmel.
Örömömet lelem, ha jó idő van és alacsony a
Duna állása.

01:30 ÖrÖmZENE / JaM SeSSIOn
(Udvar/Yard)
A itt lévő muzsikusok részvételével.

PIKNIKPrOGrAmOK
PICnIC PrOGraMS

KÜLSŐ HELYSZÍNEK / OUTSIDE
piknik, gyermek programok, művészeti és közösségi műhelyek
picnic & children programs, art & community workshops

A NAGY GOmBÓC PrOJEKT
THe BIG duMPLInG PrOJeCT
KIEMELT KÖZÖSSÉGI PROGRAM
2018. április 30. 11-15:00 (pázsit/green)
koordinálja/leaders: Bánki Eszter & Popa Zoltán (Virágóra Alapítvány,
Vásárosbéc)
Jókívánságok közvetítése szilvás és más gombócok közvetítésével az ifjú
pár, vagy szeretteink részére. Bárki részt vehet a készítésben egyénileg
és csoportosan is, gyermeke és felnőttek is egyaránt.
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.

TArTÓSHuLLám CSErEBErE / SwaPPInG
KÖZÖSSÉGI ÉTELKÉSZíTÉS – KÖZÖSSÉGI ASZTALOK
COMMunITY TaBLe

2018. április 27-május 1. délután/PM (pázsit/green)
Ennek nagyon sok formája fog megvalósulni csenben vagy látványosan az
Együttlét szervezésében, csak figyelni kell rájuk, keresni őket. Ízlelőbimbók
ingerlését bizton segíteni fogják andalúz, észt, bolgár, román, szlovák 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!!!

2018. április 27-május 1. 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)

9

mÜSZI KÖZÉrT PÓLÓFESTÉS / T-SHIrT PaInTInG

2018. április 28-30. délután/PM (udvar/yard)
tartja/leaders: Csetényi Lilla és társai
Új vagy használt pólót hozni kell hozzá. Lesznek előkészített minták, de
egyedieket is lehet készíteni.

Vár A mEdIAWAVE
GrAFOLÓGuSA
GraPHOLOGIST

2018. április 28. délután/afternoon
(keresd meg)
tartja/leader: Gorgó. Beszélő írás,
avagy írásod beszél helyetted!

VáNdOrFÉNYKÉPÉSZ / TraVeLLInG PHOTOGraPHer

2018. április 28-május 1. délután/PM (udvar/yard)
tartja/leaders: Laczkó Péter
Nemcsak a magukat archív fotóeljárással megörökíteni vágyó egyéneket,
párokat, családokat várja, hanem különleges berendezésével, a
„Körtükrészeti nyolcszögvény”-nyel is, amelybe beülve csodákat láthat az
érdeklődő.

HENNA mŰHELY / wOrKSHOP

2018. április 28-29. délután/PM (fogadótér/pázsit)
tartja/leaders: Gulyás Zsófi és Peniaško Vica (két Brünnben élő felvidéki
lány) Fesd meg magad! Arcod, tested! Mi segítünk benne!

ÖrÖm-TELI TEáZáS
SZAmOVár Afgán Közösségi Teaház / afghan Tee House
2018. április 28-30. este/evening
(fesztiválközpont/Festival Centre)
tartja/leader: Dr. Pellek Sándor PhD teakészítő mester

10

SOLYmáSZAT / FaLCOnrY

2018. április 29. 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.

GYErmEK ÉS
CSALádI
mŰHELYEK

KÜLSŐ HELYSZÍNEK / OUTSIDE
piknik, gyermek programok, művészeti és közösségi műhelyek
picnic & children programs, art & community workshops

CHILdren & FaMILY
wOrKSHOPS
PrImANImA ANImáCIÓS JáTSZÓHáZ
PrIManIMa anIMaTIOn wOrKSHOP

ÉrZÉSTAXI

2018. április 29. délután/PM (pázsit/green)
tartja/leaders: Körmöczi-Kriván Péter
Az Érzés Taxi egy interaktív mesejáték. Vannak érzések (szégyen-félelembánat-vágy- düh), amelyek olykor elviselhetetlen társak az életben. Szerintem. Érzésem szerint ŐK is lehetnek a barátaim, ha meghallgatom őket,
ha nem rakom rájuk a söprűt és szőnyeget…

2018. április 28-30. 10-12:00 & 15-17:00 (fogadótér)
tartja/leaders: Patrovics Tamás és Budaörsi Animációs Bázis
Az érdeklődők kipróbálhatják a rajzfilmkészítést, a báb-, a gyurma-, a papírkivágásos- vagy a legóanimációt.

KAZAmATATúrA / CaSeMaTe TOur

2018. április 28-29. 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!

LAJKA – LAJKA: mEGÉrKEZTÜNK

2018. április 29. délután/PM (pázsit/green)
tartja/leaders: Szabó Veronika és Daoud Dániel
A Megérkeztünk egy interaktív fülhallgatós közösségi játék, amelyben
egyszerre 14-en tudnak részt venni. Mindenki kap egy mp3 lejátszót, egy
fülhallgatót és két kozmonauta, Lajka & Lajka meginvitálja őket egy közös
utazásra. Mindenkit kozmonautává avanzsálnak és elkezdődik a közös expedíció. A küldetés lényege, hogy a résztvevőknek egy tréningen kell átesniük, mielőtt kilőnek egy másik bolygóra.

CSALádBAráT SZABAdmOZGáS
Free MOVInG wOrKSHOP

2018. április 28-május 1. 11-14:00 (kilátó/look-out tower)
tartja/leaders: Dömötör Luca & Lévai Viola (kortárs táncosok)
Élmény és tapasztalás központú, családbarát mozgásműhely. Témák:
légzés, hangzás, látás, érintés - 4 nap alatt 4 téma, ami összefügg, de másmás szemszögből vizsgálja az „együttlét”-et és jelenségeit.
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INTErAKTíV mOBIL JáTÉKOK ÉPíTÉSE / MOBILITY GaMe

2018. április 28-29. délután/PM (pázsit/green)
tartja/leaders: Sándor József Péter Alkotász és Samu Eszter
(képzőművészek) „Eső-víz-esés”, „zenedoboz” és „harangjáték” építése,
amelyek már félig elő lesznek készítve. És természetesen játszani is lehet
velük.

JÓGA mŰHELY / YOGa wOrKSHOP

2018. április 28-május 1. 12-14:00 (pázsit/green)
tartja/leaders: Judák Márta & Major Matyi (felváltva)

KŐLEVES FŐZÉS / STOne SOuP

rITmuSTOrNA / rHYTHM GYMnaSTIC

2018. április 28-május 1. délután/PM (pázsit/green)
tartja/leaders: Geröly Tamás (jazzdobos)
Ritmus és mozgás gyakorlatok afrikai ritmusokra. Testre erősíthető csörgőzörgő hangszerek készítése

CSáNGÓ GYErmEKTáNCHáZ / CHILdren danCe

2018. május 1. délelőtt/AM (udvar/yard)
tartja/leaders: Benke rigó Benke Paulina (Somoska, Moldva)
Igazi hagyományőrző moldvai csángó táncos tartja és a talpalávalót is
csángó muzsikusok húzzák.
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2018. április 29. délután/PM (pázsit/green)
tartja/leader: Monostori Éva (Mag-ház) A szomszédos Koppánymonostor
civil Mag-házának csapata tavaly is briliáns kőlevessel lepte meg az
érdeklődőket, persze meg kellett dolgozni érte.

KŐLEVES ÉS KŐFESTÉS FŐZÉS / STOne SOuP

2018. április 30. délután/PM (pázsit/green)
tartja/leader: Rigó Reni (Waldorf tanár) Kőleves főzés és kőfestés az ifjú
pár részére. Gyermek segítők jelentkezését várjuk.

NEmEZVIráGOK KÉSZíTÉSE / FeLT FLOwerS

2018. április 29. délután/PM (pázsit/green)
tartja/leader: Bánki Eszter (kézműves) A virágokat lehet ajándékba
készíteni a másnap összeházasodó ifjú pároknak, vagy szeretteinknek.

„ÖSSZTŰZ” – közösségi tűzhely építés téglából

2018. április 28. délután/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.

OrOSZ BáBú mŰHELY / ruSSIan PuPPeT wOrKSHOP

2018. április 28-május 1. délután/PM (pázsit/green)
Kóstolj bele a valódi orosz hagyományba! Irina Subina (RUS)
kézművesműhelye.

FÉNYTOLLAS / LIGHT SHuTTLeCOCK

2018. április 28. 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..."
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mŰVÉSZETI
mŰHELYEK

KÜLSŐ HELYSZÍNEK / OUTSIDE
piknik, gyermek programok, művészeti és közösségi műhelyek
picnic & children programs, art & community workshops

arT wOrKSHOPS

mAGONY KÖZÖSSÉGI ASZTAL / COMMInITY TaBLe

2018. április 28-május 1. délután/PM (pázsit/green)
vezető/leaders: Kovács Ferenc „Öcsi” és lánya SASA Dizna zenei,
képzőművészeti, harcművészeti és gasztronómiai műhelye
"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, kendosként 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 számár ismertek, de akik csatlakozni szeretnének több napig működő
meglehetősen komplex műhelyéhez muzsikusként, harcművészként, azok
mindezekből kapnak ízelítőt. Családi alapú indíttatásához csatlakozik lánya
is: "Sacinak nagy gyakorlata van a hippizenélésben, végig velem lesz. Szervezem a harcos barátokat,
talán még korongozni is fogunk. Fafaragás biztos lesz.
Viszek pár könnyen megtanulható kottát a Magony zenéiből, segítve a muzsikus
érdeklődők bevonását a
szabad alapállású közös
munkába. Úgy tervezem,
hogy folyamatosan lenne
valamilyen szakirányú foglalkozás. Közben megy a
főzés, zenélés, nyújtás-relaxálás, testedzés, beszélgetés. Tehát életforma beélés."

mEdIAWAVE Tánc & Ethno Zenei műhely
dance & Music workshop

2018. április 29-május 1. 11-14:00 (Ékes terem/Hall)
vezető/leaders: Miquéu
Montanaro (zene) és
Aude Vuillemin (tánc)
/FRA/
Montanaro sok éve vezeti akusztikus zenei
műhelyeinket. Ő hozza
magával Aude kortárs
táncosnőt vezetőtársnak, kinek specialitása,
hogy több éve segíti a
sérült emberek táncalapú fejlesztését. Most
keze alatt sérült és normál táncosok fognak együttműködni, élő zenére, és a
közös munka eredményét május elsején, délután, záró produkcióként bemutatni. A műhely nyitott bármely érdeklődő számára, de a „Felhőjárók” mozdulatszínház Czuppon Gabriella vezetésével már csatlakozott hozzájuk.
Záróelőadás / Closing performance:
2018. május 1. 12:00 (Ékes színpad/stage)

mEdIAWAVE Ifjúsági Filmműhely / Film workshop

2018. április 27-május 1. (bástya fogadótér)
vezető/leaders: Durst György, Schneider Tibor filmesek
A 27 éves múltra visszatekintő műhely, idén dokumentálásra, a dokumentumfilm készítés módszereinek gyakorlására koncentrál. Szerkesztő-riporter,
operatőr, hangrögzítő, gyártásvezető szakosodással. A műhely nyitott bármely
érdeklődő részére. Továbbá lesz egy alműhely sérült fiatalok számára.

NEVETŐ KLuB / LauGHInG CLuB

2018. április 28-29. délután/PM (pázsit/green)
vezető/leader: Hamid Drake (világhírű jazzdobos)
Hamid szeret velünk lenni, 2002 óta rendszeres vendégünk. Először csak
muzsikusként járt közénk különböző formációkkal, majd egyre több nem
szokványos ötlete, ajánlata lett. Már pár éve említette, hogy van nekik
Chicagóban egy „nevető klub”-juk, ahova csak összejárnak beszélgetni és
nevetni, mert a nevetésnek rengeteg pozitív hatása van. De nem akarom
elmondani helyette, aki
kíváncsi rá, az majd
meghallgatja és nevet vele.
Nem lesz nehéz megtalálni,
valószínű Kovács Öcsi
Magony közösségi asztala
körül fog mosolyogni, mert
Öcsivel sokszor muzsikáltak
együtt és nem veti meg Öcsi
főztjét és borocskáját sem.
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mEdIAWAVE Fotóműhely / Photo workshop

2018. április 27-május 1. (bástya fogadótér)
vezető/leaders: Zalka Imre, Kása Béla, Radu Igazság fotográfusok
12 éves múltra visszatekintő műhely, amely a fiatalok fotózással kapcsolatos vágyainak megvalósulását segíti, a digitális technikával készített fotóktól és az archív technikákig.
A műhely nyitott bármely érdeklődő részére.

KÖZÖSSÉGI AKuSZTIK TrANSZ
Community acoustic Trans

2018. április 28-30. egész nap (ártér)
Az Aznap Kollégium közösségi zenélése, akik zenekarként is fellépnek a
Tartóshullámon. Délután bármikor és bárhol felbukkanhatnak.

NádKOVáCSOK

2018. április 27-30. egész nap (ártér)
A győri Kovács Margit Iparművészeti Középiskola diákjai, Boldogság
szárnyai” elnevezéssel nádból készítenek valamit Csöregi Artúr tanár úr
vezetésével.

KÖZLEVES

KITÖrÖm / Our BLOw-uP

2018. április 27-30. egész nap (ártér)
A K27 Művészeti Csoport építő résztvevői: Baranyai Kitti, Herkli Mátyás
Barnabás, Kőműves Dani, Kurkó Andi, Lungu Arni, Pető Bori, Tóth Tamás,
Vass Orsi
A bástya bejárata környékén felépítendő építész installáció elkészítésére
szövetkezett s a fiatal építészekből és képzőművészekből álló csapat.

2018. április nem tudják nap délután/PM (pázsit)
A leves nagyban hasonlít a népmesékből ismert kőleveshez, hiszen a
szervezők (Reflex Egyesület és Éghajlatvédelmi Szövetség) egy szép
kerek és fényes követ biztosítanak a leveshez, ami aztán az érdeklődők
által hozott mindenféle finomságtól válik ízletessé.
Amit mi viszünk a kő mellé:
►néhány szem krumpli, hagyma és füstölt kolbász.
Amit az érdeklődőktől várunk:
►friss, szárított vagy
konzervben elrakott zöldségek, lehetőség szerint
helyből,
►füstölt húsféleségek szalonna,
kolbász,
sonka.
A közös előkészítés és
főzés közben szívesen
beszélgetünk
az
érdeklődőkkel mindenféle zöldségekről, azaz a környezet- és természetvédelem nagy kérdéseiről.

dZSINNKALAdZSI & mONGOL KÖZÖSSÉGI ASZTAL
COMMunITY TaBLe

15:00 mÉHKASAuLA landart spirál / landart action
2018. április 29.
Kavicsokból egy hatalmas spirált hozunk létre
a Duna árterében. Majd
a természet gondjaira
bízzuk és jövőre megnézzük mi lett vele...

ÜVEGFESTŐ
WOrKSHOP április

2018. április 28-30. délután/PM (pázsit/green)
►mongol zenei olvastótégely
zenei műhely a DzsinnKalaDzsi zenekar vezetésével. Nyitott minden zenei
finomságokra nyitott muzsikus számára. Május elsején zárókoncert.
►djembe műhely
az Ural aljából származó Zhenya Shubina az ütőshangszerek mestere,
szívesen megmutatja az alapmotívumokat
►torokénekes műhely
a belső-mongol Qingele megmutatja a
torokéneklés titkát (29-én), hogyan
kezdjünk torokénekelni és valószínű
lesz egy mongol táncos is
►mongol étekkóstoló
Qingele nagyon szeret főzni, a 30-i
lakodalomra is készít valami finomságot, de közben is bizton kerül az asztalra ez-az.

LAVOrBŐGŐ &
JuG WOrKSHOP

2018. április 29.
délután/PM
(pázsit/green)
A Crasy Daisy Jug Band
vezetésével.

28. szombat 17-19 -ig
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29 APRIL, 2018. ÁPRILIS 29. (vasárnap / Sunday)
A KÖZÉP NAPJA / THE DAY OF MIDDLE
KÜLSŐ HELYSZíNEK / OuTSIde
piknik, gyermek programok, művészeti és közösségi műhelyek / picnic & children programs, art & community workshops
Keresd őket a 9-15. oldalakon / See page 9-15
Legtöbbjük több napon át is megvalósul, ezért különítettük el őket! / Most of them will last for more the one day, so we separated them!

IdŐZíTETT NAPI PrOGrAmOK / SCHeduLed daILY PrOGraMS
BELSŐ PrOGrAmOK / InTerIOr PrOGraMS
09:30 ”NÖVELÉS vagy NEVELÉS” mŰHELYmuNKA 2 /
”InCreaSe or eduCaTe” wOrKSHOP 2
(Tiszti terem/Officer hall)
A pályázat fő célkitűzése: / Main goals:
Közösségalakító tevékenységek magyarország hátrányos helyzetű
térségeiben / Community-forming activities in disadvantaged areas
of Hungary / project presentation and results of the research.
Második műhelymunka témája:
„LASSú VíZ…” - közösségalapú rendezvények találkozója,
műhelymunkája, közösségi asztala

09:30 Reggeli csipegetés, kóstolgatás a közösségi asztalról
(regisztráció)
10:00 Határon túli szakértők rövid előadásai
(„jó gyakorlat”-aik és a közösségi asztalra hozott szellemi és fogyasztható
ajándékaik bemutatása)
1./ Vida Igor (SLK): Are you free? - Szabadzenei Fesztivál a Csallóközben (jazz és népi programszervező, Dunaszerdahely)
2./ Oláh Attila (SLK): Néptáncmozgalom a Csallóközben és Szlovákiában
(néptáncos, koreográfus, Dunaszerdahely)
3./ Berze Imre (ROM): grUnd Csoport - kortárs művészeti mozgások a
Székelyföldön (szobrász, Székelyudvarhely)
4./ Garay Éva (HUN): A kultúra- és közösségalakítás lehetőségei Békésben (fesztiválszervező, Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó,
Békéscsaba-Mezőmegyer)
5./ Orbán árpád (ROM): A Székelygyümölcs mozgalom közösségformáló
és –erősítő szerepe (szervező, Civitas Alapítvány, Székelyudvarhely)
6./ molnár István (ROM): Egy természetelvű kortárs művészeti és közösségi kísérlet (alapító, szervező, Minimum Party Társaság, Kászon)
7./ Széman rózsa (ROM): A magyar kultúra és közösség megtartása
szórványban (szervező, EMKE, Szilágysomlyó és környéke)
8./ Bereczki Kinga (ROM): Háromszék közösségi élete
(igazgató, Háromszéki Közösségi Alapítvány, Sepsiszentgyörgy)
9./ Benke Pál (ROM): A csángó magyar hagyományok őrzésének lehetőségei Somoskán (a somoskai magyar közösség nem formális vezetője)
10./ Tamás Csilla (ROM): Legjobb Erdélyi Magyar Dal és más lehetőségek az erdélyi magyar közösségben (elnök, EMKISZ, Kolozsvár)
11./ Lajgút Tibor (SLK): Természetbe ágyazott, táguló kortárs művészet
a hegyek között (munkatárs, Letavy Tábor, Rimaszombat mellett)
tovább résztvevők: meghívott szakemberek Magyarország konvergencia
régióiból
12./ Végh ákos (SLK): Közönségből közösség - klubélet egy csallóközi
kisvárosban (vezető, somorjai MOZI)
Támogató:
EFOP-5.2.2-17-2017-00074
Transznacionális együttműködések pályázat „Befektetés a jövőbe”
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09:30 ”NÖVELÉS vagy NEVELÉS” TANuLmáNYúT 1 /
”InCreaSe or eduCaTe” FIeLd TrIP 1
(Spanyolfal/Spanish room)
12:30 „Lassú víz…” szervezetek rövid bemutatkozásai és ajándékaik elhelyezése a közösségi asztalra
a már jelentkező rendezvények, akik 1-2 munkatársukkal képviseltetik
magukat: Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó – Mezőmegyer,
Virágzás Napja és Hétrétország, a szerek és porták fesztiválja – Őriszentpéter, Are you free? Musicfestival – Dunaszerdahely, Nemzetközi Operaénekes Tábor - Dunaszerdahely, Malomfesztivál – Orom, Kiscsőszi
Pajtafesztivál, Nyári berek – Somogyfajsz, Szőnyi Kinó Garden – Zebegény, UbikFarm – Vértesszöllős, Minimum Party Tábor – Kászon, Székelygyümölcs Fesztivál – Székelyudvarhely, Fehérvászon Filmfesztivál –
Székesfehérvár, Zsolnay Fényfesztivál – Pécs, Thealter Színházi Fesztivál, Szeged, Gyüttment Fesztivál…
már jelentkező közösségek, művészeti csoportok: grUnd Csoport – Székelyudvarhely, Csallóközi Néptáncegyüttes – Dunaszerdahely, Játékakadémia Színjátszó Csoport – Szilágysomlyó, Méhkasaula –
Székesfehérvár, Mag-Ház – Koppánymonostor, DzsinnKalaDzsi Társaság
– Budapest, Köcsögök és Dudák Néptáncegyüttes – Győr, Szabadmozgás Műhely – Budapest, Retextil – Pécs, Műhely Irodalmi Műhely – Győr,
Adyton Szabadzene Műhely – Nagymaros, Népzenei Műhely – Sopron,
Blues Műhely – Sopron, Szabad Zenei Műhely – Nagykanizsa, Moldvai
Hagyományőrző Műhely – Jászberény, Szentes, Felhőjárók – Sérült emberek Mozgásműhelye – Budapest, Kulturkubikus – Szeged, Virágóra
Műhely – Vásárosbéc, somorjai Mozi - Somorja
14:00 A közösségi asztal tartalmának elfogyasztása (természetesen a
Mediawave ennek alapját biztosítja)
14:30 A közösségi asztalra hozott szellemi termékek bemutatása, kötetlen
ismerkedés
kb. 15:00 az Együttlét programjának megtekintése, aktív részvétel az
Együttlét futó művészeti és közösségi műhelyeiben, kirándulás a szomszédos koppánymonostori Mag-Ház dunai szigetére

10:00 HATárON TúLI FIATAL FILmE- 16:00 Filmvetítés / Cinema
SEK TALáLKOZÓJA / CrOSS- BOrder (Tiszti terem/Officer hall)
mAGYAr KISFILmEK
MeeTInG FOr YOunG FILMMaKerS
HunGarIan SHOrTS (Tartalmát lásd a
(Baka terem/Private hall)
A második akalommal megrendezésre kerülő találkozó keretében levetítjük a 16-ik Filmtett Táborban készült filmeket. A vetítés utáni
beszélgetésen meghívott vendégeinkkel a filmek
lehetséges sorsáról és a határon túliak számára
biztosítható filmkésztési lehetőségekről beszélgetünk. Meghívott vendégeink: Dr. Kollarik
Tamás, a Magyar Media Mecenatúra program koordinátora, Madarász István a Magyar Media Mecenatúra “Huszárik Zoltán” kísérleti és
kisjátékfilmes pályázata bíráló bizottságának elnöke, Zágoni Bálint, rendező, forgatókönyvíró, a
Filmtett tábor szervezője, Jakab-Benke Nándor,
rendező, a Filmtett újság munkatársa.

12-18:00 Filmvetítés / Cinema

(Baka terem/Private hall)
„Ezt semmiképpen se hagyd ki! - újdonság!
KÖZÖSSÉGI VErSENYFILmES mOZI / COMMunITY CIneMa OF FILM MaKerS In COMPeTITIOn - A közösségi mozi blokkban a
díjazott és az Együttlétre érkező filmesek filmjeit
vetítjük le az alkotók bemutatással, beszélgetéssel, valamint a filmesekre jellemző kulinaritással
(jelen esetben szerb étel, ital) és egyéb művészeti kiegészítéssel kibővítve.
Benne a következő filmek:
12:00 Paulina ZIOLKOWSKA (POL): Ó,
anyám / O, Matko / Oh, Mother 12 min. (lásd 34.
o. / See on page 34.)● Kaveh MAZAHERI (IRN):
Retouch 20 min. (lásd 31.o. / See on page 31).
● Philip SOTNYCHENKO (UKR): Technical
Break 28 min. (lásd 31. o./ See on page 31.)
14:00 VILáG-KÉPEK 3 / wOrLdS and
IMaGeS 3 Boris MITIC (SRB/CRO): In Praise
of Nothing 78 min.
(lásd 36. o./ See on page 36.)
16:00 VILáG-KÉPEK 4 / wOrLd and IMaGeS 4 MOHAROS Attila (HUN): Ballada egy
szolgafiú emlékére / Ballad in Memory of a Servant Boy 51 min. (lásd 37. o. / See on page 37.)
● BÚZÁSI Gyopár-Orsolya (HUN): Babuka a
fűben / Babuka in the Grass 11 min.
(lásd 35. o. / See on page 35.)

37-38. oldalon / See content on page 37-38.)

16:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

VILáGKÉPEK 4 / WOrLd & ImAGES 4
(Tartalmát lásd a 37. oldalon / See content on
page 37.)

16:00 FALTáNC – The Flock Project
& Ferenczi György és a rackajam
waLL danCe – The Flock Project and
Ferenczi György & the rackajam
(Duna bástya fala és alatta)
A 2018-asTartóshullám 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 / wall danders: Drávai Zója, Kiss Gergely, Geret, Lennart Paar, Simor Ágnes, Zoletnik
Sophie
muzsikusok / musicians: Ferenczi György & Rackajam: Ferenczi György – szájharmonika / harmonica, hegedű / violin, ének / vocal, Apáti Ádám
– Wurlitzer zongora / piano, basszusgitár /
e.bass, ének / vocal, Pintér Zsolt - mandolin,
ének /mandolin, vocal, Bizják Gábor - Wurlitzer
zongora, kürt /piano, horn, ének / vocal, Jankó
Miklós - cajon, ének / cajon, vocal

16:30 CSALLÓKÖZI TáNCEGYÜTTES
CSaLLÓKÖZ danCe enSeMBLe
(Duna bástya fala alatt)

15:00 dÖNCI, AZ uNdErGrOuNd Koreográfus: Oláh Attila „Nyuszi”/ ChoreograpHŐS (1957-2008) / dÖnC I THe underG- her: Oláh Attila „Rabbit”. A Csallóközi TáncegyütrOund HerO (Spanyolfal/Spanish room)
tes sok évtizedes múltra tekint vissza (alapítva
zenéivel és könyvével emlékezik Dénes
Józsefre (Európa Kiadó, Balaton…)
remembrance of Dénes József
Gerencsér Károly - ének, gitár/ vocal/guitar,
Dénes Ármin - szólógitár / guitar

1954-ben), és azt, hogy a néptánc kortól független, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az
együttes állandóan képes a megújulásra. A tánc
szeretete összeköti az együttes tagjait, olyanok,
mint egy nagy család.

17:00 KABArÉ JELENETEK
CaBareT SCeneS
(pázsit/lawn)
Nádassy László: A tacskó - bohózat (18') és
Szenes Andor: A szenesember - kabaré (8')
nádassy László: The dachshund (18 ') and
Szenes andor: The Coalman
- cabaret (8')
A szilágysomlyói Játékakadémia amatőr színjátszó csoportja előadásában. Az előadás az Erdély
Közművelődési Egyesület közreműködésével jön
létre. / Presented by the amateur playgroup of
the Academy of Fine Arts Szilágysomlyó in cooperation with the Transylvanian Public Education Association.
Rendező / Directed by: Pocsveiler Ilona Szereplők / actors: Kozma-Kulcsár Kriszta, Kozma-Kulcsár Zsolt, Sallay Brigitta, Sallay Károly, Tőtös
Zsuzsa, Tőtös Gyula, Gaudi Attila, Ghetie Mária,
Nyegrán Andrea.

16:00 KáLmáN NAP / KÁLMÁn daY

kamaraszínházi előadás
(Ékes terem oldalhajó/Hall aisle)
rendező/ director: Hajdu Szabolcs
Szereplők/ Actors: Török-Illyés Orsolya, Földeáki
Nóra, Szabó Domokos, Gelányi Imre, Hajdu Szabolcs
Hajdu Szabolcs rendező, forgatókönyvíró színészként kezdte a pályáját. 2001-ben rendezte
első, Macerás ügyek című nagyjátékfilmjét,
amely számos magyarországi és külföldi fesztiválon részesült elismerésben. Ezt követte a Tamara, mely Hajdu azonos című, nagysikerű
színházi előadásának alapján készült. A Cannesi Filmfesztiválon bemutatott Fehér Tenyér, és a
Berlinalén debütált Bibliotheque Pascal több
tucat hazai és külföldi díj mellett Magyarország
Oscar-jelöltjei voltak 2006-ban és 2010-ben.
Hajdu 2015-ben írta és rendezte meg az Ernelláék Farkaséknál című színházi előadást. A
dráma alapján filmet is forgatott azonos címmel,
amely 2016-ban elnyerte a Karlovy Vary-i Filmfesztivál fődíját, a Kristály Glóbuszt, illetve Hajdu
kapta a legjobb színésznek járó díjat is. Számos
egyetemen és filmfesztiválon tart rendszeresen
workshopokat, mesterkurzusokat, többek között
Mexikóban, Portugáliában, Csehországban,
Szlovákiában, Németországban és Romániában.
A Kálmán-nap Hajdu kamaraszínházi trilógiájának harmadik részének is tekinthető a Tamara és
Ernelláék Farkaséknál után.
/ Szabolcs Hajdu was born in Debrecen, Hungary
in 1972. He studied at the Hungarian University
of Drama and Film and directed the short film
Necropolis, which gained remarkable critical acc-
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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
laim. Sticky Matters, his first feature film, was
awarded Best First Film of the Hungarian Film
Week and Jury’s Special Prize at the Kiev MOLODIST film festival in 2003. His next feature, Tamara, won First Prize at the AVANCA film festival
in 2005. His autobiographical movie White Palms
was premiered in Cannes Quinzaine des Réalisateurs in 2006. It went on to win numerous international awards. His television feature Off
Hollywood was presented at the Edinburgh IFF
in 2008.
Bibliothéque Pascal, his fifth feature film, won the
Golden Reel main prize of the 41st Hungarian
Film Week and the international premiere was
hosted by the 40th edition of Berlinale Forum in
2010.
18:00 Filmvetítés / Cinema
(Tiszti terem/Oficer hall)

mŰFAJOK HATáráN
eXPerIMenTaL FILMS
(Tartalmát lásd a 34-36. oldalon / See content on
page 34-36.)
18:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

ANImáCIÓS FILmEK 2 / ANImATION 2
(Tartalmát lásd a 33-34. oldalon / See content on
page 33-34.)

18:00
”EGY PILLANATON múLIK AZ ÉLET”
”LIFe Can dePend On a MOMenT”
(Spanyolfal/Spanish room)
Pintér József baleseti helyszínelő vetítettképes
előadása – kicsit másképp, mint ahogy gondolnánk. Nagyon tanulságos és megszívlelendő a
nemrég Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett
Józsi barátunk elhivatottsága, ahogy maga kezdeményezte, önkéntes módon próbálja, rendkívül
izgalmasan felhívni a figyelmünket elkövethető
hibáinkra és próbálja előzetesen megmenteni
életünket. / Presentation of Pintér József traffic
accident investigator - Holder of the Hungarian
Silver Cross of Merit.
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19:00 NOSNACH duO

(Ékes terem/hall)
Móser Ádám – tangóharmonika / accordeon, Kertész Endre – cselló /chelo
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. / Minimum tango from New York to Odessa.
Eastern European chanson, French, Jewish, Argentine, Balkan and circus music mix with experimental, contemporary and free musical
elements.

in the evening before marriage. Music performed
by Fajkusz Band, the Vasszentgotthárd Gypsy
Band and Rostás Gyula. Andalusian musicians,
Kerényi Robi and his friends with Moldavian
Csángó groups will also join the event.

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

SPECIáLIS FILmVETíTÉS 7
SPeCIaL FILM PrOGraM 7
Jeles András: A rOSSZ árNYÉK
SInISTer SHadOw
(Lásd a 48. oldalon / See content on page 48.)
utána találkozó Jeles Andrással és Török-Illyés
Orsolyával / followed with a meeting with Jeles
András and Török-Illyés Orsolya
20:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

VILáGKÉPEK 5 / wOrLd & IMaGeS 5
(Tartalmát lásd a 37. oldalon / See content on
page 37.)

20:00 CrAZY dAISY JuG BANd

(Spanyolfal/Spanish room)
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
19:00 LEáNY ÉS LEGÉNY BúCSú
Tamás szólógitáros és Schneider Gábor washtub
BaCHeLOr & BaCHeLOreTTe ParTY
érkezett. / Crazy Jug Band from Sopron - Tujmer
(bástya udvar és fogadótér/Bastion yard)
Zoltán jug, hi-hat, Peter Leitner bass, Pógyor
Idén dupla lagzi lesz. Egy lengyel és egy magyar
Tamás guitar, Schneider Gábor washtub.
lány házasodik össze két andalúz legénnyel. E
jelentős kulturális keveredés magyar hagyományú oldalában vehet részt, kinek kedve van. Ez
nem olyan bámulós program, hanem az jár jól,
aki aktívan beleveti magát Kovács Norbert
„Cimbi” és lovastáncos csapatának és a győri Köcsögök és Dudák Néptáncegyüttes által elindított
leány és legénybúcsú folyamatába. Mert bizton
lesz nótázás, tánc, ugratós próbatételek az ifjú
párok tagjai részére, tán még petrezselyem árulás is. Ahogy az egykor illett a házasság előtti
estén. A zenét a Fajkusz banda és az mezőségi
hagyományőrző Vasszentgotthárdi cigánybanda,
valamint az alsókosályi prímás, Rostás Gyula
bácsi szolgáltatja. De a két szálra szakadó mulatozásba bizton becsatlakoznak az andalúz muzsikusok és Kerényi Roni és barátai, valamint a
moldvai csángó hagyományőrzők. / This is going
to be a double wedding. A Polish and a Hungarian girl marry two Andalusian lads. Starting with
Kovács Norbert "Cimbi" and his horsedancer 20:00 NÉHrE dANIÉLA
team launched by the Köcsögök és Dudák (Jugs (kazamaták felé/somewhere in the casemates)
and Horns) Folk Dance Ensemble from Győr. Ütős kísérletek az erőd egy kiválasztott terére.
Songs, dancing, teasing trials for the young co- Igyekezz megtalálni. / Percussion experiments in
uples, even selling parsley as it once was proper different areas of the fort. Try to find it.

21:00 GErÖLY & KOVáCS duÓ

(Ékes terem/hall)
Kováts Gergő – szaxofon / saxophone, Geröly
Tamás – dob / drums
Ilyen, amikor egy középgenerációs és egy jazz
legenda találkozik az improvizatív zene területén.
Improvisative meeting of a mid-generation musician and a jazz legend.

21:00 BOLGár ASZTAL
BuLGarIan TaBLe
(erődvasút/fortress railway)
A szófiai csapat tavaly igen magasra tette a lécet
az erőd belső tereire kigondolt performanceukkal. Helyszínüket csak csillébe szállva, fehér
leples, éneklő lány kíséretével, gyertyafényben
lehetett megközelíteni. És ami a végállomáson
várta az embert, ételben, italban, hangulatban,
azt inkább nem is írjuk le… Aki részt vett benne,
az sosem feledi, aki nem, jobb, ha nem is fáj a
szíve. Hogy az idén mire készülnek, azt nem tudjuk…/ Last year the group from Sophia set the
standard very high. What they are up to this
year? We don’t know...

Zenéjük olyan lelki állapotokat fejteget, melyek
elősegítik a válaszok keresését abban, hogy jobban megértsük a kultúránk alapjait és a velük keveredett stílusok egyvelegét az instrumentálisan
autentikus hangokon keresztül egészen a modern hangzásokig. A csapat e koncerten kívül, közösségi műhelyformában (Közösségi Akusztik
Trans), időzítetlenül is prosperál az „együttlét”
egész 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.

23:45 FLOrIAN dEmONSANT VAGABONd (Toolouse, FRA)
(Spanyolfal/Spanish room)
Florian Demonsant – tangóharmonika / accordeon
Tangóharmonika szóló valahol az ethno és a kortárs jazz határán, nem megtagadva a vidéki francia vért. Florian már kétszer járt nálunk a
Pulcinella zenekar tagjaként. Ő sem egy napra
jön, hanem végig velünk lesz. Még a győri időszakban, amikor még a Dunakapu téren volt a
piac, reggelig zenéltek a Rómer udvarán, majd
kimentek zenélni a libát áruló kofáknak. Mindezt
onnan tudjuk, hogy videó őrzi a helyzetet. / Accordion solo on the border of ethno and contemporary jazz.

23:00 SZELEVÉNYI & AJTAI & drAKE
TrIÓ (FRA/HUN/USA)
(Ékes terem/hall)
Szelevényi Ákos – szaxofon / saxophone, Ajtai
Péter – bőgő / bass, Hamid Drake – dob / drums
Erre az alkalomra összeállt, egyedi formáció. A
nyolcvanas években Franciaországba disszidált
és Akosh S. néven európai hírű muzsikussá vált
Szelevényi Ákos önmagában is nagy, önálló
hangú muzsikus egyéniség. Ajtai Petya a magyar
középgeneráció egyik „legnemzetköziképesebb”
figurája. A világhírű fekete dobosról, Hamid
Drake-ről pedig órákat lehetne beszélni. De mi
lesz ebből? Majd meghalljuk, de nem árt tudni,
hogy Hamid nemcsak e koncertért jön közénk,
hanem régi barátként, és magával hozza Chicagóból az általuk sok éve meghonosított „nevető
klub” módszerét. Azaz három napon keresztül
lehet Hamiddel beszélgetni és nevetni./ A unique
ensemble formed for this occasion, Hamid brings
their „laughing club" method from Chicago, so
you can laugh and talk with Hamid for three days.

00:30 CHOOSE CHEESE

(Spanyolfal/Spanish room)
Menyhért Márton – gitár / guitar, Cseke Dani –
szaxofon / saxophone, Berta Zalán – basszusgitár / e-bass, Baranyi Bence – dob / drums.
A zenekar a jazz alaptételeiből merít, új elemekkel színesítve azt, mind hangzásban, hangvételben, energiában, hangerőben, ritmikában hozzáállásban. A zenekar főként saját szerzemények ad elő. / Adding new elements to the basics
of jazz, performing mainly their own compositions.

22:00 TáNCHáZ / danCe HOuSe

(fesztiválközpont/festival centrum)
A legény- és leánybúcsú folytatása. Játszik a Mezőségből a vasszentgotthárdi banda, az alsókosályi prímás, Rostás Gyula bácsival kiegészülve,
továbbá a Fajkusz banda. / Hungarian folk dance
and music

22:00 AZNAP PrOJEKT

(HUN/POL/SLK/FRA/USA)
(Spanyolfal/Spanish room)
Őri Kiss Botond – zongora / piano, Magyarkúti
Magulya Balázs – bőgő / 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-

01:00 JaM SeSSIOn / ÖrÖmZENE

(Ékes terem/hall)
a fesztiválon lévő muzsikusok részvételével
with the participation of the musicians present at
the festival
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30 APRIL, 2018. ÁPRILIS 30. (hétfő / Monday)
A LAKODALOM NAPJA / THE DAY OF WEDDING
KÜLSŐ HELYSZíNEK / OuTSIde
piknik, gyermek programok, művészeti és közösségi műhelyek / picnic & children programs, art & community workshops
Keresd őket a 9-15. oldalakon / See page 9-15
Legtöbbjük több napon át is megvalósul, ezért különítettük el őket! / Most of them will last for more the one day, so we separated them!

IdŐZíTETT NAPI PrOGrAmOK / TIMed daILY PrOGraMS
BELSŐ PrOGrAmOK / InTerIOr PrOGraMS
”NÖVELÉS vagy NEVELÉS” TANuLmáNYúT 1 / ”InCreaSe or eduCaTe”
FIeLd TrIP
(Baka terem/Private Hall)
2. nap / 2nd day
09:30 „Lassú víz…” szervezetek képviselőinek
közösségi reggelije
10:30 A tanulmányozandó napi programok átbeszélése
11:00 Részvétel közösségi és művészeti műhelyekben szeminárium és tudásátvevő/kompetencianövelő jelleggel
egész nap A fesztiválközpont katotaszegi tisztaszobája egész nap a résztvevők rendelkezésére áll kapcsolatépítésük hátteréül, a
szervezőkkel való találkozókra
Támogató:
EFOP-5.2.2-17-2017-00074 azonosítószámú
Transznacionális együttműködések
pályázat „Befektetés a jövőbe”

10:00 ”mIT Ér A dOKumENTumFILm,
HA mAGYAr?”
HOw MuCH a dOCuMenTarY wOrTH
IF IT IS HunGarIan?
(Tiszti terem/Officer hall)
A magyar filmes alkotók által elnyert díjak átadása. Beszélgetés a fesztiválon vetítésre kerülő
magyar dokumentumfilmekről./ Award ceremony
for Hungarian filmmakers, discussion about the
documentaries screened during the festival.
Meghívott vendégeink: Dr. Kollarik Tamás, a Magyar Media Mecenatúra program koordinátora,
Sós Ágnes, rendező, a Budapesti Nemzetközi
Dokumentumfilm fesztivál alapítója, Varga Balázs, az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének munkatársa, tanár és a
vetített dokumentumfilmek alkotói /
Invited guests: the directors of documentaries
and Dr. Kollarik Tamás coordinator of the National Media and Communications Authority Media
Council, Sós Ágnes director, founder of International Documentary Festival Budapest, Varga Balázs, colleague of ELTE BTK, teacher.
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11-15:00 A NAGY GOmBÓC PrOJEKT / THe BIG duMPLInG PrOJeCT
(pázsit/lawn)
KIEmELT KÖZÖSSÉGI PrOGrAm
eMPHaSIZed COMMunITY PrOGraM

Jókívánságok közvetítése szilvás és más gombócok közvetítésével az ifjú pár, vagy szeretteink
részére. Bárki részt vehet a készítésben egyénileg és csoportosan is, gyermekek és felnőttek is
egyaránt. Hogy mitől közösségi program
mindez? A gombóckészítéshez és a tésztakészítéshez az Együttlét biztosítja 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. / Giving
good wishes through plummy and other dumplings for the young couple and our beloved ones.
Anyone can participate in the preparation individually and in groups, both children and adults.
What makes all this a community program? We
provide the basic materials for dough making,
pots and coordination. Anyone who wants to be
a member of the dough-making community can
participate, and definitely bring in "stuff", ie plum,
peach, anything that will make the dumplings or
its appearance classical or novel, and extreme
ideas might be all right as well.
koordinálja/leaders: Bánki Eszter & Popa Zoltán
(Virágóra Alapítvány, Vásárosbéc)

11-15:00 LAKOdALmI
BOGráCSOK áLLíTáSA
weddInG CauLdrOn
(pázsit/lawn)
Akik bizton fognak főzni valamit közös jóérzéseink fokozására, az ifjú párok tiszteletére: Fláre
Beás Banda (Devecser), Romungro Gipsy Banda
(Csorna-Győr), a szilágysomlyói színjátszók, a
moldvai csángó hagyományőrzők (Somoska), az
andalúz flamenco csapat (Jerez de la Frontera),
Kovács Norbert „Cimbi” (Kiscsősz), Kovács Ferenc „Öcsi” (Budapest), de reméljük mások csatlakozását is. / Those who will surely cook
something: Fláre Beás Band (Devecser), Romungro Gipsy Band (Csorna-Győr), the actors
from Szilágysomlyó, Moldavian Csángó participants (Somoska), the Andalusian flamenco team,
(Jerez de la Frontera), Kovács Norbert „Cimbi”
(Kiscsősz), Kovács Ferenc „Öcsi” (Budapest),
and we hope others will also join.

12:00 „PárHuZAmOS KuLTúráÉrT” díJAK áTAdáSA / ParaLLeL
CuLTuraL award wInnerS
(Tiszti terem/Officer hall)
A díjak átadására nem protokolláris, hanem közösségi környezetben, körítéssel kerül sor. A díjazottak a 2. oldalon tekinthetők meg. / The
award ceremony is not protocolar, but takes place
in a community environment.
The winners can be seen on page 2.

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

SPECIáLIS FILmVETíTÉS 8
SPeCIaL FILM PrOGraM 8
rOZI mOZI / CIneMa
Animációs filmek gyerekeknek a felnőtt versenyprogramból egy nyolc éves filmszakértő válogatásában. / Animations for children selected from
the competition program by an 8-year-old film
professional.
(Lásd a 48. oldalon / See content on page 48.)

13:00 LEáNYKÉrÉS
MarrIaGe PrOPOSaL
(pázsit/lawn)
Durst Adél és Joanna Anna Wojciechowska
(POL) a menyasszony. / the brides: Durst Adél
and Joanna Anna Wojciechowska (POL)

13:30 LENGYEL, mAGYAr ÉS
ANdALúZ ESKÜVŐ / THe weddInG

és moldvai csángó hagyományőrzők is, kiegészülve Kerényi Robi és barátaival. Közreműködik
esküvői tanúként Manué de Mané, a „Margara
de Mane” Pena vezetője, faművész. A „pena”
(penya) flamenco központot jelent.
Two Andalusian bridegrooms: Adán Garcia Holgado and Alberto Jiminez Benitez (Jerez de la
Frontera). 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. Hungarian music: Dűvő Band & the
Gipsy Band from Vasszentgotthárd & Rostás
Gyula. Andalusian and Moldavian Csángó musicians will also join together with Kerényi Robi
and friends.
Best man: Manué de Mané – woodcraft, leader
of „Margara de Mane” Pena. Pena means flamenco center.

(Duna-part/riverside)

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

Két andalúz legény a vőlegény:
Adán Garcia Holgado és
Alberto Jiminez Benitez (Jerez de la Frontera)

KISJáTÉKFILmEK 1 / SHOrT FICTIOn 1
(lásd a 28-29. o. / See on page 28-29.)
14:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

VILáGKÉPEK 2 / wOrLd & IMaGeS 2
(lásd a 36. oldalon / See content on page 36.)
15:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

VILáGKÉPEK 4 / wOrLd & IMaGeS 4
(lásd a 37. oldalon / See content on page 37.)

pap: Szigligeti Gábor
Az esküvői folyamatot Kovács Krisztián „Kiki” vezényli, mint vőfély. Táncos szempontból Kovács
Norbert „Cimbi” és „Fordulj kispej lovam” táncegyüttese adja a keretet, kiegészülve a győri Köcsögök és Dudák Néptáncegyüttessel. A magyar
zenét a Dűvő banda és a mezőségi hagyományőrző vasszentgotthárdi cigánybanda, valamint
az alsókosályi prímás, Rostás Gyula bácsi szolgáltatja. Becsatlakoznak az andalúz muzsikusok

14:00 máJuSFA áLLíTáS
MaYPOLe ereCTIOn
(pázsit/lawn)
a májusfa közösségi felszalagozása, majd állítása, körtánccal és zenével, májusfára mászással / with folk music and dance

Közben muzsikál a Vasasszentgotthárdi Banda
(Mezőség) és Rostás Gyula prímás (Alsókosály,
Mezőség), tánc Kovács Norbert „Cimbi” és „Fordulj kispej lovam” tánccsoport.
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15-16:00 mONGOL & OrOSZ
ASZTAL / MOnGOLIan and ruSSIan
TaBLe (pázsit/lawn)

16:00 Filmvetítés / Cinema

belső-mongol Qingele (Csingele) és az Ural déli
részéről származó Zhenya (Zsenya) is mutatnak
valamit kultúrájukból. / Two foreign members of
the JinnKalaDzsi band, Quingele from InnerMongolia and Zhenya from the Southern Ural
showing something about their culture.

(Tartalmát lásd a 48. oldalon / See content on
page 48.)
16:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

(Tiszti terem/Oficer hall)

„úTON” ONLINE díJAZOTT FILmEK
A DzsinnKalaDzsi zenekar két külföldi tagja a „On THe rOad” OnLIne FILMS

14-15:00 ANdALúZ ASZTAL
andaLuSIan TaBLe
(pázsit/lawn)
A házasulandók andalúz része ételkóstolóval is
készül, jellegzetes andalúz étkekből, amely serrano-ból (andalúz sonka), gazpachoból és a jellegzetes esküvői csicseriborsó főzelékből fog
állni, amelyet bográcsban fognak elkészíteni.
Utóbbinak "Berza jerezana o gitana" a helyi neve,
vagyis csicseri borsó főzelék jerezi cigány módra.
És ne feledkezzünk el a finom andalúz borokról
sem. Az asztal mellett nemcsak kóstolgatni lehet,
hanem andalúz muzsikus és táncos vendégeink
segítségével, tanulni a flamenco taps és tánc
alapjait./ Typical Andalusian meals: serrano (Andalusian ham), gazpacho and the typical wedding
chickpeas cooked in a cauldron, called "Berza jerezana o gitana" chickpeas prepared in gypsy
style. And do not forget about the fine Andalusian
wines. With our Andalusian musicians and dancer guests, you can learn the basics of flamenco
clap and dancing.

14:30 „TrAS EL TrAPO” SZíNHáZ:
uTAZáS GŐZÖSSEL (El tren chimeneo)
„TraS eL TraPO” THeaTer:
TraVeLLInG BY LOCOMOTIVe
(El tren chimeneo)
(pázsit/lawn) Rendezte Gaspar Campuzano Eredeti szöveget adaptálta: Javier Padilla Előadja:
Ana Oliva és María Duarte
Szórakoztató és varázslatos színházi előadás
gyerekeknek és felnőtteknek, Fuertes Gloria Fuente spanyol költő művei alapján. Írásaiból készült darabjait gyakran gyerekek játszották,
amelyek a szabadságról, a természet és a költészet tiszteletéről szóltak./ director: Gaspar Campuzano, original text adapted by: Javier Padilla,
performers: Ana Oliva & María Duarte. Theater
performance for children and adults based on the
works of Fuertes Gloria Fuente, Spanish poet.
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15:15 dŰVŐ ZENEKAr
dŰVŐ Band (pázsit/lawn)
Hrúz Dénes és Szabolcs – hegedű / violin, Nagy
Zsolt – brácsa / viola, Mohácsy Albert – bőgő /
bass
Magyar népzenét játszanak, elsősorban hagyományokat őrző stílusban. A zenekar 1979-ben
alakult, 1981-óta koncertezünk önálló együttesként. Repertoárjukban a Kárpát-medence minden etnikumának a zenéje megtalálható. Az
együtt muzsikálás mellett népzenegyűjtéssel és
tanítással is foglalkozik. / Hungarian folk music,
their repertoire includes the music of all ethnicities in the Carpathian Basin

KISJáTÉKFILmEK 2 / SHOrT FICTIOn 2
(Tartalmát lásd a 29-30. oldalon / See content on
page 29-30.)

17:00 OSCAr díJAS STATISZTáK
KareSZ THe STar
(Spanyolfal/Spanish room)
Van egy közülünk való, aki ugyan muzsikusként
kezdte és ma is aktív e területen, de filmes statisztaként második Oscar-díjánál jár. Ő Gerencsér Károly „Karesz”. És már meg is szólalt az
egyik filmben. Elhozza magával közénk, saját állítása szerint, még nálánál is híresebb statiszta
barátait. Mesélnek a statisztalétről és rövidfilmeket mutatnak, amelyeket az esetenként dollármilliókból épített díszletek közt forgattak,
„újrahasznosítás” gyanánt. Gerencsér Károly beszélgetőtársai: Hontvári Imre Macska avagy
"Sámán", Gróf Stemmler Zoltán és Demeter DiCaprio Tamás

16:00 VáSárI KOmÉdIA - BOKA
GáBOr: TOLdI mIKLÓS
MarKeTPLaCe COMedY - BOKa
GÁBOr: TOLdI MIKLÓS (pázsit/lawn)
Briliáns szereposztás, világhírű színészek és muzsikusok részvételével. Szem nem marad szárazon! / Brilliant cast, with world-famous actors and
musicians.

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

VILáGKÉPEK 3 / WOrLd & ImAGES 3
(Tartalmát lásd a 36. oldalon / See content on
page 36.)
18:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

ANImáCIÓS FILmEK 1 / anIMaTIOn 1
(Tartalmát lásd a 31-33. oldalon / See content on
page 31-33.)

18:00 AuTENTIKuS FLAmENCO
JErEZ dE LA FrONTEráBÓL
auTHenTIC FLaMenCO FrOM JereZ
de La FrOnTera (Ékes terem/hall)
Margarita Flores Toscano – tánc / dance, Ignacio
Falardo Barrero – ének / vocal, Juan Junquera
Cortes – gitár / guitar
Andalúzia Spanyolország legdélnyugatibb, tengerparti része. Hispánia e részén tartotta magát
legtovább az európai sötét középkorban a mór,
azaz az arab kultúra, amely prosperáló, erősen
fejlődő kultúraként erősen hozzájárult ahhoz,
hogy megőrizze és továbbfejlessze, majd visz-

19:00 FLárE BEáS BANdA

(Spanyolfal/Spanish room)
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. / 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
high-quality, special musical experience.

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

szadja a vesző európai tudományos és kulturális
értékeket. Aztán később a környező andalúz
nagyvárosok (Sevilla, Cadiz), a spanyol királyság
részeként fontos szereppel bírtak és a spanyol
gyarmatbirodalom kialakulásával rendkívül erősen gazdagodtak, fejlődtek. Cadiz volt az a város,
ahonnan hajóikkal a világ meghódítására indultak, pl. Kolombusz is. Ezen nagy és gazdag városok "árnyékában" több kisebb város létezik a
mai napig is, akik nem gazdagságukról, hanem
különleges, kevert európai-arab-cigány-zsidó kultúrájukkal váltak ismertté. Ilyen Jerez de la Frontera, amely a sajátos flamencó kultúra egyik
szülőhelye, központja a mai napig is a létező
kettő közül. A flamenco tánc és zene a mai napig
is teljes autentikus mivoltában él a helyi kocsmákban és "pena"-kban (penyákban), amely flamencó központból kb. 5 található a városban.
Elképesztő hangulata van, amikor egy ilyen penyában, az előadás kezdete után nem sokkal
egymásra talál a közönség és a táncosok/muzsikusok. És elmosódik, az amúgy is meglehetősen
jelképes színpad, mint határ, és egy közös ünnep
alakul ki, amelyben a közönségnek ritmikus tapsával és olézásával rendkívül fontos szerepe
van. A kocsmák ellenben sokkal szolidabb, de
rendkívüli érzelmeket adó helyei a flamenconak.
The town has become known for its special,
mixed European-Arab-Gypsy-Jewish culture, as
one of the birthplace of the unique flamenco culture. The flamenco dance and music is still very
lively in local pubs and "penas"(flamenco centers).

ANImáCIÓS FILmEK 2 / ANImATION 2
(Tartalmát lásd a 33-34. oldalon / See content on
page 33-34.)

20:00 (diák)CsemeGe

(a helyét ők keresik meg)
Cseke Dani – szaxofon / saxophone, Menyhért
Márton – gitár / guitar, Geröly Tamás – dob / drums
Mester és tanítványai.

20:00 rOmuNGrO GIPSY BANd &
KuLCSár BÉLA
(Ékes terem/hall)
Horváth Péter – zenekarvezető, cajon, szájbőgő /
band leader, cajon, beatbox, Suha Vilmos – zenei
vezető/ musical leader, gitár / guitar, ének / vocal,
Visi Roland – kanál/ spoon, csettegő, darbuka,
szájbőgő / beatbox, ifj. Visi Roland kanna/jug, szájbőgő/beatbox, Drapán László – szaxofon, klarinét,
/ saxophone, clarinet, Hammond SK-2 / szaxofon,
klarinét/saxophone, clarinet
vendégek/gueats: Kulcsár Béla - tangóharmonika
/ accordion

A zenekar 2007-ben alakult Csornán. Főként lovári
és beás cigány népzenét dolgoznak fel saját stílusunkban, de játszanak oláh cigány és magyar népdalok is. Hangzásviláguk főleg a hagyományos
roma hangszerekre épít, de kísérletező kedvük határtalan, így töri meg az autentikus vonalat a cajon,
a cajonito, a darbuka, a szaxofon. Kicsit a Mediawave házi zenekarának is nevezhetők.
Gipsy band formed in 2007. The musical sounds
are based on traditional Gipsy instruments, but
they are experimenting with the cajon, cajonito,
darbuka and saxophone.

21:00 mÓSEr & mONTANArO
TANGÓ duÓ (HUN/FRA)
(Spanyolfal/Spanish room)
Móser Ádám & Miquéu Montanaro - tangóharmonika / accordion
A tangó szó elmond mindent, asszem nem kell
részletesen magyarázni./ The word tango tells
everything, No need for detailed explanation.

22:00 dzsinnKaladzsi (HUN/CHI/RUS)
(Ékes terem/hall)
Qingele (CHI) - topsuur, torokének / throat singer,
percussions, Dzsinn (Tóth Csaba) – szitár / sytar,
furulya / flute, percussions, Zhenya Shubina (RUS)
- djembe, darbuka, Kovács Gergő – gitár / guitar,
Kalmár Ádám - cajon, bongó, Latorczai Balázs –
didgeridoo, Bakai Márton – hegedű
A zenekar első évfordulóján csatlakozott a bandához a Kína belső-mongóliai részéről származó
Qingele, hozzáadva autentikus előadásmódját és
dallamvilágát. Majd egy orosz származású ütőssel, Evgeniya Shubinával bővült a csapat. Zenei
stílusunk nehezen behatárolható, és állandóan
mozgásban van. A zenekar mottója: “Bennünk emberekben sokkal több közös dolog van, mint
amennyi különbözőség. Ha a zenében megférnek
egymás mellett harmóniában különböző népek,
kultúrák hangjai, ritmusai, akkor mi emberek is
meg tudjuk ezt tenni. A zene univerzális nyelv.” A
zenekar tavaly kezdte Mediawe-es pályafutást, az
idén már kifejezetten komplex módon lesz jelen:
torokhangú és ütős workshop, hangszersimogató
gyermekeknek, orosz bábu készítés, mongol ételek készítése, zenei műhely.
DzsinnKalaDzsi is a Hungarian group, playing
folk/world/fusion music based on acoustic instruments with some electronic tone and influence.
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22:00 KErÉNYI rÓBErT SZIGONY
ÉS BAráTAI (Spanyolfal/Spanish room)
Moldvai és gyimesi népzene Kerényi Robitól megszokott magas színvonalon. Fontos tudni, hogy a
Mediawave kezdetektől meglévő autentikus népi
hangolódásának egyik fő okozója Kerényi Robi.
Közvetlenül a román forradalom után azonnal, ő
vitt el bennünket, az addigi mesterséges zártságban tartott gyimesi és moldvai csángók közé.
Ennek következében a következő 5 évben nagyon
sokat jártunk ki Gyimesbe népzenét gyűjteni, megörökítve a gyimesi ősállapotokat. De nemcsak
mentünk hozzájuk, hanem hoztuk is a Mediawavere őket. Úgyhogy Robinak elévülhetetlen érdemei
vannak népzenei ízlésünk formálásában.
Folk music from Moldavia and Gyimes.

22:45 CSáNGÓ dISZKÓ 1984 &
TáNCHáZ (Spanyolfal/Spanish room)
Hodorog András – furulya / flute, Benke Grátzy –
nagydob / big drum, Benke Pál – dorom, Benke
Paulina – ének, tánc / vocal, dance
A moldvai Somoskáról érkeznek régi csángó barátaink, visszajáróink. Grátzy azt találta ki, hogy a
program elején megidéznénk fiatalkora somoskai
mulatságainak hangulatát. 1984-ben még úgy kezdődött a helyi diszkó, hogy „rendes” élő, csángó
tánczenét játszottak maguknak az első szettben,
majd a másodikra előkerült a kazettafon, és a 80as évek rettenetes, félig torz diszkóslágerei következtek a hangminőségéről nem híres lejátszó
készüléken.
E ma már „klasszikus”-nak számító, múlt századi
hangulat megidézése után Kerényi Robiékkal
egyesülve. / Moldavian friends - Csángó dance
house and the 80’s disco hits.
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23:30 FuSION JAm TrIÓ

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

24:00 drAPáN’S BLuE dEVILS

(Ékes terem/hall)
Vidám hangulatú, táncolható blues/bluesrock,
blues klasszikusok a 80-as évektől napjainkig, a
zenekar repertoárja, mindez modern hangzással.
Külön figyelemet érdemel, hogy a zenekar tagjaiból ketten (Drapán & Barabás), a Mr.Wágner, Győr
- méltán legismertebb és leghíresebb - a '70-es
évek korai rockzenekarának tagjai voltak! Hárman
pedig - Preidl Zoltán, Dankowsky Áron, Horváth
Péter - 30-as éveiket taposó fiatal tehetségek! Így
a zenekar átlag életkora 45 év!
The band's repertoire includes cheerful, danceable
blues / blues- rock, blues classics from the 80s to
the present day, with contemporary sound.

24:00 LAKOdALmI muLATSáG
weddInG ParTY
(udvar/yard)
zene / music: Kerényi Robi & barátai, kiegészülve
a csángó hagyományőrzőkkel, de nem csodálkozhatunk, ha becsatlakoznak ebbe az andalúz flamenco muzsikusok, sőt a mezőségi autentikus
cigány muzsikusok sem. Az Ékes teremben pedig
Drapán Laci bá’-ék rock&rolljaira folytatódhat a
táncmulatság.
Kerényi Robi & friends with Csángó, Andalusian
and Gipsy musicians. The dance continues in the
hall with rock&roll played by Drapán Laci.

01:00 JAm SESSION / ÖrÖMZene

(Ékes terem/hall)
a fesztiválon lévő muzsikusok részvételével
with the participation of the musicians present at
the festival.

1 MAY, 2018. MÁJUS 1. (kedd / Thuesday)
A BÚCSÚZÁS NAPJA / THE DAY OF FAREWELL
”NÖVELÉS vagy NEVELÉS” TANuLmáNYúT 1 / ”InCreaSe or eduCaTe”
FIeLd TrIP
(Baka terem/Private Hall)
3. nap / 3rd day
09:30 „Lassú víz…” szervezetek képviselőinek
közösségi reggelije
10:30 A tanulmányozandó napi programok átbeszélése
11:00 Részvétel közösségi és művészeti műhelyekben szeminárium és tudásátvevő/kompetencianövelő jelleggel
egész nap A fesztiválközpont katotaszegi tisztaszobája egész nap a résztvevők rendelkezésére áll kapcsolatépítésük hátteréül, a
szervezőkkel való találkozókra
Támogató:
EFOP-5.2.2-17-2017-00074 azonosítószámú
Transznacionális együttműködések
pályázat „Befektetés a jövőbe”

12:00 mEdIAWAVE Tánc & Ethno
Zenei műhely zárókoncert / dance &
Music workshop closing performance

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

KÖZKíVáNATrA

(Ékes terem/hall)
vezető/leaders: Miquéu Montanaro (zene/music)
és Aude Vuillemin (tánc/dance) /FRA/
Benne a „Felhőjárók” mozdulatszínház Czuppon
Gabriella vezetésével. / „Cloudwalkers” theater,
leader: Czuppon Gabriella

A közönség által kért filmek ismétlése
14:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)
mŰFAJOK HATáráN / eXPerIMenTaL FILMS
(Tartalmát lásd a 34-36. oldalon / See content on
page 34-36.)

12:30-13:00
AZ uTOLSÓ KÖZÖSSÉGI EBÉd
THe LaST COMMunITY LunCH

15:00 SZABÓ ANdráS:
GÉPFOLKLÓr PrOJECT
egy legendás banda visszatér
return of a legendary band

(udvar/yard)
koordinálja/leaders: Hahn-Kakas Öcsi (székesfehérvári néptáncos, oktató, főszakács)/folk dancer, teacher, chef
Búcsúzkodásként összeadjuk és jóízűen elfogyasztjuk utolsó tartalékainkat.
Adding up and enjoying our last reserves.

(Spanyolfal/Spanish room)
Valamikor a hetvenes évek közepén kezdődött.

13:30 AuTENTIKuS FLAmENCO
JErEZ dE LA FrONTEráBÓL
auTHenTIC FLaMenCO FrOM JereZ
de La FrOnTera
(Spanyolfal/Spanish room)
Margarita Flores Toscano – tánc / dance, Ignacio
Falardo Barrero – ének / vocal, Juan Junquera
Cortes – gitár / guitar

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

VILáGKÉPEK 1 / wOrLd & IMaGeS 1
(Tartalmát lásd a 36. oldalon / See content on
page 36.)
10:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)

VILáGKÉPEK 5 / wOrLd & IMaGeS 5
(Tartalmát lásd a 37. oldalon / See content on
page 37.)

11:00 mOLdVAI CSáNGÓ GYErmEKTáNCHáZ / CHILdren danCe HOuSe
(udvar/yard)
vezető/leaders: Benke Paulina (Somoska,
Moldva), zene / music: Hodorog András – furulya
/ flute, Benke Pál – dorom, Benke Grátzy – nagydob / big drum

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

KISJáTÉKFILmEK 3 / SHOrT FICTIOn 3
(Tartalmát lásd a 30-31. oldalon / See content on
page 30-31.)
12:00 Filmvetítés / Cinema
(Baka terem/Private hall)
mAGYAr KISFILmEK / HunGarIan SHOrTS
(Tartalmát lásd a 37-38. oldalon / See content on
page 37-38.)

14:00 mONGOL ZENEI OLVASZTÓTÉGELY ZárÓKONCErT / MOnGOLIan CruCIBLe CLOSInG COnCerT
(Ékes terem/hall)
A DzsinnKalaDzsi együttes zenei műhelyének
zárása. / Closing concert of DzsinnKalaDzsi

A kor szellemének megfelelően az önkifejezés
eszközeként a népzene került a középpontba.
1975-ben, a klubozás és a táncház korában alakult a Gépfolklór. Közép-európai és balkáni népzenei feldolgozásokat és ezekhez kapcsolt
verseket zenésítettünk meg. 1977-ben kislemezünk jelent meg a Hungarotonnál. 1982-ben bekérezkedtek gitárok és a dobfelszerelés.
’84-’85-ben megjelent albumunk, szép sikerrel
kecsegtetett, ’85-’86-tól hosszabb szünet jelentkezett a zenekar életében. ’94-ben újjászerveztem a zenekart, és 1996-ban kiadtuk az Adjon az
isten szerencsét című albumot, de ekkor már a
Republic együttes állandó közreműködő hegedűse lettem, így már nem tudtunk megfelelő publicitást biztosítani magunknak. ’95-től 2017.
decemberéig voltam ebben a közreműködői státuszban, amikor különböző okok miatt megváltam
a Republictól, így most teljes erőbedobással a
zenekar helyreállításán fáradozom. A most elkészült albumunk címe: Minden a tiéd. / It started
in the mid-seventies. According to the spirit of the
age, folk music was in the focus of self-expression. We adapted Central European and Balkan
folk songs and set poems to music. After a long
pause I reshuffled the band in '94, but since I became a violinist of the band called Republic in
1996, we could not provide adequate publicity for
ourselves. From 1995 until December 2017 I was
in this contributor status when for various reasons
I gave up Republic, so now I'm working hard to
restart the band. The title of our new album is
Everything is Yours.
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KIÁLLÍTÁSOK / EXHIBITIONS
RABARIK
ÉSZAK-NYUGAT INDIÁBAN
Kása Béla fotókiállítás
(Bástyaudvar fala)
Akárcsak az erdélyi cigányzenészeket, a rabari
pásztorokat bemutató fényképek is készülhettek
volna húsz vagy akár hatvan évvel ezelőtt is.
Ezeket a látszólag gyökértelen, mégis a hagyományaikhoz talán leginkább kötődő embereket
nézve, akik számára egyre kevesebb hely jut a
világban, óhatatlanul is az jut eszünkbe, mennyivel szebbek és különlegesebbek, mint mi vagyunk. Nemcsak szép, de tanulságos képek is
ezek, eltűnőben lévő életformák értékes dokumentumai.

ELHAGYOTT LADIKOK
Adan Garcia Holgado andalúz fotográfus kiállítása és
workshopja
(Dunai Bástya – Spanyolfal mögött)
Különleges technikával
fafelületre transzportált
képek. Az inspirációt elhagyott ladikok adták,
amelyeket a kényszerúségből hazájukból elmenekült emberek használtak. Hasonló technikával, magyar fotográfusokkal
együtt próbálnak alkotni a Duna-parton.
A Duna-partján talált fadarabok, mint fényképalapok felhasználásával a fára nyomtatott foto-transfer technikával ismerkedünk meg, az eltűnt
személyek arcvonásainak megjelenítésével egyben emléket állítva előttük. A Punto y Kropka Kulturális Szervezet a menekültek emlékére
2017-ben használta ezt a technikát, a cadizi tartomány boloniai tengerpartján az afrikai menekültek által hátrahagyott faladikok roncsain.

FLAMENCO MUZSIKUSOK
JEREZ
DE LA FRONTERÁBÓL
Carmen Asanjo
(ESP) fotói
(Dunai Bástya Fesztiválközpont)
Pillanatképek az
andalúz flamenco
máig is élő
világából. Arcok,
mozdulatok,
hangulatok…
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MÁSFÉL ÉVTIZED
KÉPESZENCIÁJA
udvarhelyszék vidéke élő
hagyományait megörökítő fotókiállítás
(Székelyudvarhely)
(Dunai Bástya - Fesztiválközpont)
Az elmúlt tizenöt évben megszervezett udvarhelyszéki dokumentarista jellegű fotótáborok válogatott anyagából összeállított kiállítás
szervezője a Hargita Megyei Hagyományőrzési
Forrásközpont. A kiállított negyven nagyméretű
kép a környékbeli települések 21. század eleji valóságát, a mindennapok hangulatát mutatják be.
A kiállítás EFOP konzorciumi partnerünk – Csaba
Kulturális Egyesület a Táncművészetért - közvetítésével jutott el hozzánk.

SZENT LÁSZLÓ FALIKÉPEK
SZÉKELYFÖLDÖN

(Dunai Bástya - Fogadótér)
A székelyek emlékezetében Szent István kultusza mellett Szent László emléke él a leghatározottabban. Számos településnév, búcsújáróhely
és legendás emlék kötődik az évszázadokkal ezelőtt is igen kedvelt lovagkirályhoz. Így faliképek
is. A tablók leírásait Jánó Mihály művészettörténész, a képeket Mudrák Attila fotóművész készítette. A kiállításért köszönet a Székelyudvarhelyi
Művelődési Ház igazgatójának, Elekes Gyulának
és Orbán Árpád alpolgármesternek.

ségüket szakmai komolyság övezi, összpontosítva a lokális és egyetemes művészeti kihívásokra. Bakó Izabella, Zsombori Béla Hodgyai
István, Tornai Izabella, Berze Imre

PHOTO LUDENS
a nagyváradi Partium Keresztény
Egyetem reklámgrafika szakos
hallgatói fotókiállítása
(Dunai Bástya - Erődfolyosó)
A kiállítás anyaga s Design Week meghívására készült az optikai játék, vizuális játék témakörben, és
a diákoknak az egy hónapos nyílt műhelymunka
eredményeit mutatja be. Ötletgazda és projektvezető: Kovács Zoltán fotóművész, a PKE tanára.

„EGY PILLANATON
MÚLHAT AZ ÉLET!”
Pintér József baleseti helyszínelő és
kollégáinak fotókiállítása
(Dunai Bástya – Spanyolfal terem, csak 29-én)
Egy pillanatra nem figyelsz, egy pillanatra szabályt szegsz, akkor megváltozik tőle az életed,
és megváltozhat másnak az élete, még akár
olyan szinten is, hogy életét veszti és meghal. Elütni egy embert a te hibádból, a saját magad hibájából, mindenki gondolhatja, hogy az egy
borzalmas dolog! (Pásztor István kézilabdázó)

HASZONTALAN
UNIVERZUM
Szémán richárd fotókiállítása (Szeged)
A grUnd Alkotócsoport
kiállítása

(Dunai Bástya - Erődfolyosó)
Támogató: Orbán Árpád, Székelyudvarhely alpolgármestere. A grUnd csoport székelyudvarhelyi vizuális alkotók alternatív közössége,
tevékenységüket kreatív munka és a kanonizálódott illetve új művészeti lehetőségek kutatása
jellemzi. A csapat fő erényének számít a nyitott
szemlélet valamint a tradicionális médiumokkal
szembeni alázat. A rugalmas és befogadó kész-

Próbáljuk meg tavaszi lendülettel összeterelni
boldogságunk, örömünk pillanatait erre a kedves
pár napra. Nyergeljétek meg hát lovaitokat fiatal
barátaim, nagy pusztaságunkon szerteszéledt a
nyáj. Az én lovam faparipa, bütykös ízületei recsegnek, öreg hajópadlón koppan patkója. De repülni képes saját, haszontalan univerzumában.
Ha az univerzumot megérinti az Isten, fényei,
percei, mondatai belülről ragyognak. Az idő ragyogása pedig rátelepedik a pillanatra. Így őrzi
meg nekünk a félkilós szerelmes sztaniolgolyó
mélyén szunnyadó titokzatos levelet, az égre

úsztatott, lódobogás szívverésű Patkóholdat, az
alkonyba porladó pillangószárnyat, a zöld rozsdás szűrőt, régi leveszöldségek illatával. Boldog
gyermekkorunk illanó pillanat-kaleidoszkóp cserepeit. Hangzó csendjük mosolyt csal szomorúhold-fényű Pierrot-arcunkra. (Széman Richárd)
És hozzá varrva haszontalan örömben: Örömkaleidoszkóp by Machstudio, kívül-belül csoda,
garantált műélvezet! 30 cm átmérő. Nézz bele!
mert EZ ITT az ÖRÖM! Az udvaron bele is leshetsz a KALEIDOSZKÓPba! Csitt.

HÚSZ ÉVES A
MÉHKASAULA – HÚSZ ÉV A
KORTÁRS KULTÚRÁBAN

(Dunai Bástya - Kantin)
Első Méhkasaula összművészeti programunkat
1998 márciusában rendeztük meg. Azóta töretlenül szervezzük a programjainkat. Ezen kiállítás
egy tucat tablón keresztül mutatja be a székesfehérvári csapat ténykedését.
A csapat az idén is visz „diafestő workshopot”.

A PrOJEKT rÖVId ÖSSZEFOGLALáSA
A projekt célja: a transznacionális együttműködések elősegítése. A közösségalapú életmód és kultúraterjesztés erősítése a vizuális művészetek
valamint a népi kultúra és hagyományok alkalmazásával a magyarországi
konvergencia régiókban élők számára. Célja továbbá, a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A projekt 2017-2019 között valósul meg.

2018 ÉV PrOGrAmJAI
helyszín:

28. Tartóshullám / mediawave Együttlét

Monostori Erőd, Komárom
megvalósító:
Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Győr
mŰHELYmuNKA 1. – KuTATáSI HELYZETKÉP
2018. április 27-28.
Kutatási témakör: a nyugati és keleti magyarországi országrész és a külhoni (Erdély) magyarlakta régiónak közösséggé alakulása, szerveződési
folyamatainak vizsgálata és azok összehasonlítása. Műhelymunka, saját
élményű tanulás, tapasztalás - tréning módszer. A részleteket lásd az április 28-i programnál.
mŰHELYmuNKA 2. – „LASSú VíZ…” TALáLKOZÓ
2018. április 28-29.
„Lassú víz…”, közösségalapú rendezvények találkozója, műhelymunkája,
közösségi asztala. A részleteket lásd az április 29-i programnál.
TANuLmáNYúT 1. – KÖZÖSSÉGALAPú rENdEZVÉNY mEGTAPASZTALáSA
2018. április 29-május 2.
A Tartóshullám / Mediawave Együttlét közösségi eseményeinek, „jó gyakorlatainak” megtekintése, tanulmányozása. Részvétel a művészeti vagy
közösségi workshopokban. Kapcsolatteremtési lehetőség más hasonló
szervezetekkel, művészeti közösségekkel. A részleteket lásd az április
29-30-i programnál.
helyszín:

Közösségi Pünkösdölés

Őrhegy udvarház, Ravazd
megvalósító:
Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Győr
TANuLmáNYúT 2. – KÖZÖSSÉGALAPú rENdEZVÉNY mEGTAPASZTALáSA
2018. május 19-21.
A ravazdi Közösségi Pünkösdölés „jó gyakorlatának” megtekintése, tanulmányozása. Személyesség, kisközösségi működés, hagyományok
ápolása és újraértelmezése. Kapcsolatteremtési lehetőség más hasonló
szervezetekkel, művészeti közösségekkel.

helyszín:

4. Kárpát-medencei magyar Népzenei Találkozó

Békéscsaba, Mezőmegyer
megvalósító:
Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért, Békéscsaba
mŰHELYmuNKA 3. – A KuTATáSI TAPASZTALATOK FELdOLGOZáSA ÉS mEGVITATáSA
2018. június 7.
Műhelymunka, tréning módszer. A kutatási tapasztalatok és a részeredmények egyeztetése, bemutatása. Korrekciós javaslatok felvetése. A külhoni partnerek eredményeinek megbeszélése.
mŰHELYmuNKA 4. – KÖZÖSSÉGI TAPASZTALATOK
2018. június 8.
Közösség alakításának és formálódásának nemzetközi és magyarországi
tapasztalatainak megismerése. A békési helyi értékek és népi kultúra
megismerése valamint az ebből kialakuló közösségi kezdeményezések
bemutatása. Kapcsolat- és hálózatépítési lehetőség és szervezeti együttműködések kialakítása.
TANuLmáNYúT 3. – KÖZÖSSÉGALAPú rENdEZVÉNY mEGTAPASZTALáSA
2018. június 8-10.
A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó, mint közösségalapú rendezvény megtapasztalása, részvétel. Innovatív módszerek bemutatása.
A programhoz kapcsolódó Jó gyakorlatok megismerése és saját élményű
megtapasztalása.
helyszín:

3. „Nyári berek” – mediawave Nyári művészeti és
Közösségi Tábor

Somogyfajsz
megvalósító:
Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Győr
mŰHELYmuNKA 5. – KÖZÖSSÉGALAKíTáSI mÓdSZErEK
2018. július 16-17.
A közösségalakítás elméleti és gyakorlati módszereinek összefoglalása,
kiterjesztése.
mŰHELYmuNKA 6. – KÖrNYEZETTudATOSSáG
2018. július 17-18.
Környezettudatosság és a művészet műhelymunka, mint közösségépítő
módszer.
TANuLmáNYúT 4. – KÖZÖSSÉGALAPú rENdEZVÉNY mEGTAPASZTALáSA
2018. július 19-22.
Közösségalapú rendezvény megtapasztalása kevésbé fejlett régióban.
Jó gyakorlatok megismerése.

NEMZETKÖZI FILMPROgRAM 2018
INTERNATIONAL FILM PROGRAMME 2018
KISJáTÉKFILmEK 1. / SHOrT FICTIOnS 1

KISJáTÉKFILmEK 1. / SHOrT FICTIOnS 1

27 April (Friday) / április 27. (péntek) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

27 April (Friday) / április 27. (péntek) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 14:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 14:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Alexey Naumov (Oroszország / Russia):

Piotr Domalewski (Lengyelország / Poland):

A dácsához / To the dacha

16 min.
A friss házas Lyuba és Andrei kapcsolata válságba sodródik. A pihenés érdekében, és hogy rendezzék családi életüket, nyári házukba, egy dácsába
utaznak. Ám egy furcsa ember, Bull is csatlakozik az hozzájuk aki fogdosni
kezdi Lyuba-t, ezért Andrei fejbe vágja egy fakalapáccsal. Megkötözik Bullt, és már soha nem is engedik el.
In order to get a rest and settle their family life, Lyuba and Andrei goes to
a summer house (dacha). A strange man called Bull joins the newly-weds
at the dacha and makes a pass at Lyuba. In affect, Andrei hits him with the
wooden mallet. The newly-weds tie up the unconscious Bull. When he
comes round, he demands that they untie him and intimidates them to such
a degree that they can no longer release him.

60 kiló semmi / 60 Kilos of nothing 27 min.
Hideg reggel egy nyíltszíni ércbányában. Krzysztof első napja mint menedzser. Hogy érvényesüljön a kétkezi munkások között, eltervezi hogy a fegyelmet vasmarokkal fogja fenntartani. Egy váratlan baleset azonban
erkölcsi próbára teszi. Megérti, hogy kedvező körülmények között könnyű
jó döntéseket hozni, de nehéz ellenállni amikor a következmények tragikusak lehetnek.
Krzysztof is starting his first day as a manager. He plans to maintain discipline with an iron hand. But an unexpected accident puts his moral principles to the ultimate test. He comes to understand that it’s easy to be firm
in favourable circumstances, but hard to oppose wrongdoing when the consequences might prove tragic.

KISJáTÉKFILmEK 1. / SHOrT FICTIOnS 1

KISJáTÉKFILmEK 1. / SHOrT FICTIOnS 1

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 14:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

27 April (Thursday) 2017 - április 27. (csütörtök) 18:00
30 April (Sunday) 2017 - április 30. (vasárnap) 18:00
TISZTI TErEm / OFFICer HaLL

Marwam Khneisser (Franciaország, Libanon / France, Lebanon):

Hammudi Al-Rahmoun Font (Spanyolország / Spain):

25 min.
Gondtalan mulatozók egy csoportja összejövetelt szervez egy régi, távoli
tengerparti villában. Jó lehetőség ez Nabil, és felesége Mira számára hogy
találkozzanak ismerősükkel, Walid-dal, aki a csoport vezetője. Találkozásuk felidézi a keserű és erőszakos múlt emlékeit.
A group of carefree revelers reunite in an ancient and remote seaside villa
for a day. This is the opportunity for Nabil and his wife Mira, keepers of the
place, to come face to face with an old acquaintance: Walid, leader of the
group. Their encounter rekindles memories of a bitter and violent past.

13 min.
Este a külvárosi iparnegyedben. Martint kalandra csábítja egy prostituált,
de semmi nem az aminek látszik. És ez mindig veszélyes.
Exterior. Industrial zone. Night.
Martin decides to be sexually playful with a prostitute he has met, although
nothing is what it seems. And this is always dangerous.

27 April (Friday) / április 27. (péntek) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

A szolgák / The Servants
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Szerep / role

KISJáTÉKFILmEK 1. / SHOrT FICTIOnS 1

KISJáTÉKFILmEK 2. / SHOrT FICTIOnS 2

27 April (Friday) / április 27. (péntek) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 14:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 16:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Sophie Tavert (Franciaország / France):
mad 22 min.

Anna Hints

Madeleine, a háborús riporter egy fegyveres konfliktus zónából közvetít.
Egyik este Mazen toppan be a rejtekhelyre ahol épp dolgozik.
Madeleine, a war journalist, is reporting in an armed conflict zone. One
evening, Mazen, a citizen reporter, bursts into the hiding place where she
works.

(Franciaország, Luxemburg, Észtország / France, Luxembourg, Estonia):

Jég / Ice 15 min.
Harri az észt hadsereg alezredese elvált, ezért 10 éves fiával csak az iskolai
szünetek alkalmával tud találkozni. Úgy dönt, egy kalandos apa-fia kirándulással pótolja az elveszett időt. Lekésik az utolsó kompot, ezért Harri a
befagyott tengeren át vezető utat választja.
Harri is a lieutenant colonel in the Estonian army. Divorced, he only sees
his 10-year old son during school holidays. Harri decides to make up for
lost time by going to an adventurous father-son winter trip to an island. Missing the last ferry, Harri decides to take a local ice road over the frozen sea.

KISJáTÉKFILmEK 2. / SHOrT FICTIOnS 2

KISJáTÉKFILmEK 2. / SHOrT FICTIOnS 2

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 16:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 16:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Jesse Kreitzer (USA):

Roman Przylipiak (Lengyelország / Poland):

Clarence Lockwood annak ellenére aláereszkedik a Maple bányába, hogy
az édesapja ott bénult le, a legkisebb fia pedig ott vakult meg. Az 1907ben játszódó cselekmény a rendező, Jesse Kreitzer saját családi szénbányász történetén alapszik. A film erőteljes meditáció az apai örökségről, a
hűségről és a szeretetről.
Isolated, desperate, and haunted by his coal-stained birthright, Clarence
Lockwood continues his daily descent into the accursed Maple mine, even
after it has crippled his father and blinded his youngest son. Set in 1907
and based on director Jesse Kreitzer’s own coalmining ancestry, Black Canaries is a powerful meditation on patrimony, loyalty, and love.

26 min.
Jerry, a harminchat éves energiaterapeuta rádöbben hogy gyógyító ereje
elhagyta amikor Bartek édesanyját próbálja meggyógyítani. Egy napon a
gyógyító hatalma váratlanul visszatér hozzá amikor magához vesz egy
kóbor kutyát. Valódi helyi csoda lesz. De nem sokáig. Ereje eltűnik a kutyával együtt. Vajon sikerül visszaszerezni tudását?
Jerry, a thirty-six-year-old energy therapist takes a blow to the face. With
that solid thwack, Bartek, whose mother has been seeking a cure in Jerry’s
care, makes him painfully aware that his powers are gone. One day, his
healer’s powers return to him unexpectedly when he takes in a stray dog.
He becomes a genuine, local miracle worker. But not for long. His powers
vanish when the dog does. Will he regain his gift?

Fekete kanárik / Black Canaries 15 min.

Jerry
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KISJáTÉKFILmEK 3. / SHOrT FICTIOnS 3

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 16:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Ruslan Bratov (Oroszország / Russia):

Fischer Gábor (Magyarország / Hungary):

Lalay-Balalay / Merry-go-round 13 min.
Záróra után Oleg Maratovich ünnepelni akar. Kalandkeresésre indul három
munkatársával, akik nem tudnak ellenállni a csábításnak. A történet ekkor
teljesen váratlan fordulatot vesz.
The restaurant is closing, and Oleg Maratovich wants to celebrate. Taking
along three of his employees, who are no longer able to resist his charm,
he sets off in search of adventure. The story then has a completely unexpected twist.

Az Elefánthajhász / The elephant-chaser

14 min.
A film három öregemberről szól. Három öregről, akik egész életüket a piac
környéki utcákban élték le, a város közepén egy végtelenül szűk kicsi világban. Sosem mertek messzebb, távolabb kerülni onnan. Ártalmatlanok
és örök álmodozók. Sosem vitték semmire és nem voltak bátrak megélni
az életüket, valahol infantilisek maradtak, örök kamaszok, hárman háromfélék, mégis ugyanabban a semilyen helyzetben vannak.
This is a movie about three old men, about three old blokes who spent their
entire lives in the close vicinity of the local marketplace, closed in an extremely narrow world in the middle of the city. They never dared to leave, to
go beyond the borders of their world. They are harmless, eternal dreamers.
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KISJáTÉKFILmEK 3. / SHOrT FICTIOnS 3

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Kevork Aslanyan (Bulgária, Németország / Bulgaria, Germany):

Dudás Balázs (Magyarország / Hungary):

Súlyfelesleg / Getting Fat In a Healthy way

22 min.
Egy világban, ahol gyenge a gravitáció, a sovány emberek felrepülnek az
égbe. Constantine soha nem hagyta el a lakását, amelyet Atanas-szal, apjával oszt meg. Egy nap azonban gyönyörű stewardess költözik az épületbe, ami örökre megváltoztatja Constantine életét.
In a world where gravity is weak and skinny people fly into the sky, Constantine has never left the apartment he shares with his father Atanas. But
one day the beautiful stewardess who moves into the building will change
Constantine's life forever.

30

Vidéki randevú / rural date 20 min.
A film egy nőcsábász fiú és egy vidéki lány randevújáról szól. A fiatalok egy
helyi kocsmába húzódnak a vihar elől, ahol váratlan dolgok történnek velük.
The film tells a story of a womanizer boy meeting a rural girl in the country.
They hide from a storm in a local pub, where unexpected situations occur.
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KISJáTÉKFILmEK 3. / SHOrT FICTIOnS 3

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 20:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Kaveh Mazaheri (Irán / Iran):
retusálás / retouch 20 min.

Philip Sotnychenko (Ukrajna / Ukraine):

Maryam férje balesetet szenved otthonában, de ahelyett hogy megmentené, végignézi ahogy meghal.
Maryam's husband has an accident at home, and rather than saving him,
she stops helping and watches him die.

Technikai szünet / Technical Break

28 min.
Beszámoló egy vágások nélküli, rendkívüli technikai szünetről.
A report of an extraordinary technical break without cuts.

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Laurène Braibant (Franciaország / France):

Riho Unt (Észtország / Estonia):

Emberevő óriás / The Ogre 10 min.

Az emberevő óriás abbahagyja az evést, nehogy feltárja rejtett énjét, veszélybe sodorva ezéltal társadalmi rangját.
An insecure giant holds on eating, terrified at the prospect of revealing his
ogresque self and so compromising his place in the society.

mary és a 7 törpe / Mary and 7 dwarfs 12 min.
Miután egész életét a kolostorban töltötte, Mary az apáca úgy dönt, teljesíti
gyermekkori álmát.
Having spent her entire life behind the convent walls old and dignified nun
Maria has decided to fulfill her childhood dream.

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Elodie Dermange (Svajc / Switzerland):

Gilles Cuvelier (Franciaország / France):

Intimitás / Intimity

5 min.
Ahogy zuhanyozik, öltözködik, felöltözik, kifesti magát, a nő megmutatja
lelkét. Beszél a félelmeiről, lelki gondjairól és az elfogadásról.
As she is showering, dressing, putting on her make-up, a woman bares her
soul. She speaks of her fears, her complexes, and the process of accepting .

Fura meló / (Fool Time) JOB 16 min.
Pedro új munkát talált. Kicsit furcsa, de manapság nem finnyáskodhat. Egy
igazi esély! És amúgy sem az az ideges típus...
Pedro has found a new job. A kind of strange one, but these days, he can't
afford to be fussy. It's a real chance!

31

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Ágnes Szucher (Románia / Romania):
Tudod, mitől félek? / do you know what I'm afraid of? 5 min.

Mauro Carraro (Svajc, Franciaország / Switzerland, France):

59 másodperc / 59 Seconds

Amikor a gyerekek félelmeikről és rémálmaikról beszélnek, ott motoszkálhat
a fejünkben, hogy hogyan él a képzeletükben az, amiről olyan bátran és
nyitottan mesélnek?
Animated documentary about children's fears.

15 min.
Bruno és Tiziana szerelmi története és az 59 másodperc, amely az olasz
történelem egyik legtragikusabb fejezetét írta: a földrengés.
The love story of Bruno and Tiziana is turned upside down by the 59 seconds that wrote one of the most tragic pages of Italy’s history.

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Keresztes Dóra (Magyarország / Hungary): Világnak virága, virág- Nicolas Fong (Belgium):
nak világa / Flower of the world, world of the Flower 5 min. Yin 10 min.

A film tiszteleg Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató előtt, aki összegyűjtötte
legősibb emlékeink közé tartozó szellemi kincsünket. / The film is a tribute
to Zsuzsanna Erdélyi ethnographer, who collected the spiritual treasure
that belong to our most ancient memories, the archaic folk prayers.

Az unatkozó Istenség féltékenységből megteremti a Yin és Yang-ot, férfit
és nőt. / Surrounded by several couples, a god becomes bored, because
he is on his own and jealous of the others’ happiness. He installs Yin and
Yang, the man and the woman.

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Dmitry Ivanov (Oroszország / Russia):

Sasha Svirsky (Oroszország / Russia): Hogy rajzoljunk embert

Szilánk / The Shrapnel

4 min.
Film egy katonáról, aki megsebesült a háborúban, de hazatért, ahol édesanyja várt rá.
The film is about a soldier, who had been wounded at war and returned
home, where his mother was waiting him.
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9 féle módon? / 9 ways to draw a Person 6 min.
Kilenc rövid történet mutatja be, hogyan ábrázolható egy személy.
Nine short and unexpected stories that tell us, how a person can be depicted.

ANImáCIÓSFILmEK 1. / anIMaTIOnS 1

ANImáCIÓSFILmEK 2. / anIMaTIOnS 2

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30 (hétfő) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 20:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Ekaterina Filippova (Oroszország / Russia):

Rocío Álvarez (Belgium):

Kecskék / Goats

1 min.
Utazó kecskék egy csoportja próbál harapnivalót szerezni.
The group of travelling goats are trying to get a free snack.

A test szimbiózisa / Simbiosis Carnal 10 min.
Költői utazás a szexuális vágyak történetében, ahol a régóta figyelmen
kívül hagyott női öröm végre megfelelő figyelmet kap!
A poetic journey through the history of desire and sexuality where the female pleasure, long ignored and repressed, takes pride of place.

ANImáCIÓSFILmEK 2. / anIMaTIOnS 2

ANImáCIÓSFILmEK 2. / anIMaTIOnS 2

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 20:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 20:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Alexey Alekseev (Franciaország / France):

Fabienne Giezendanner (Svájc, Franciaország / Swirzerland, France):

Vadászat / The Hunt

5 min.
Az ártalmatlan rövidlátó vadász esete, aki véletlenül nyulat vitt a vadászatra
kutya helyett. A forgatás alatt egyetlen állat sem sérült meg...
The disappointments of a short-sighted and harmless hunter who took with
him by mistake a rabbit instead of his dog to go hunting in the forest.

Felhőkarcolók / Skyscrapers 15 min.

ANImáCIÓSFILmEK 2. / anIMaTIOnS 2

ANImáCIÓSFILmEK 2. / anIMaTIOnS 2

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 20:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 20:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Uri Kranot & Michelle Kranot (Dánia, Franciaország / Denmark,

Pablo Polledri (Argentína / Argentina):

France): Nem történik semmi / nothing Happens 12 min.
A fagyos hideg ellenére összegyűlnek az emberek, mindannyian várnak
valamit, de nem történik semmi ... / It’s freezing cold in the city suburbs.
Yet some people are gathering. I watch them form a row across the horizon.
We are all waiting for something to happen. But nothing does…

Két épület emelkedik az égbe, két milliárdos, akiket a világ leghíresebb építészei támogatnak. Mindegyikük a saját felhőkarcolóját építi egyre magasabbra. De meddig? / Little by little, two buildings rise in the sky; two
billionaires helped by the most renowned architects in the world.

COrP.

9 min.
Kilenc rövid történet mutatja be, hogyan ábrázolható egy személy.
Nine short and unexpected stories that tell us, how a person can be depicted.
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ANImáCIÓSFILmEK 2. / anIMaTIOnS 2

ANImáCIÓSFILmEK 2. / anIMaTIOnS 2

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 20:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 20:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Danijel Žeželj (Horvátország / Croatia): Piroska története más- Heta Jäälinoja (Észtország, Finnország / Estonia, Finland):
Penelopé / Penelope 4 min.
képp / red riding Hood redux 12 min.
Piroskát útban a nagymama házához megállítja a farkas. Elvezeti egy virágos rétre, majd továbbáll.
Little Red Riding Hood is on her way to her grandmother’s cottage. A Wolf
halts her. He leads her to a flower meadow and then leaves.

Penelope felébred. Csengetnek. Hatalmas a rendetlenség...
Penelope wakes up. Someone is at the door. But everything’s a mess...

ANImáCIÓSFILmEK 2. / anIMaTIOnS 2

ANImáCIÓSFILmEK 2. / anIMaTIOnS 2

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 20:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 20:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Antonis Ntoussias & Aris Fatouros (Görögország / Greece):

Paulina Ziolkowska (Lengyelország / Poland):

Aenigma 10 min.

Ó anyám! / Oh Mother!

Theodore Pandaleon görög szürrealista festő művei ihlette animáció. Rekviem a formához, az Istennőhöz, az örök Évához. / A Greek stereoscopic
CG animation inspired by the works of Greek surrealist painter Theodore
Pandaleon. A requiem to Form, Feminine-Goddess, eternal Eve, Art.

12 min.
Anya és a fiú állandóan szerepet cserélnek: egyszer az anya a felnőtt, máskor a fiú gondoskodik a hirtelen gyerekes anyáról. / Mother and son are
changing places and roles constantly: once, the mother is an adult, sometimes son matures and takes care of suddenly childish mother.

mŰFAJOK HATáráN / eXPerIMenTaL and danCe FILMS

mŰFAJOK HATáráN / eXPerIMenTaL and danCe FILMS

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Ashley Pegg (Egyesült Királyság / United Kingdom):

Igor Vaganov (Oroszország / Russia): dECEmBEr. Orosz elégia / deCeMBer. russian elegy 8 min.

Vyamanikal

10 min.
Hogy lehet újraértelmezni a suffolki régi egyházi orgonát, hogy mai kor szellemének megfelelő zenei hangzást hozzunk létre?
How to reinterpret old church organs in Suffolk in the UK to create a contemporary sound.
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Fekete-fehér decemberi árnyalatok, egy új világ felfedezése, amikor a valóság és a mesterkéltség közötti határvonal elképzelhetetlenül bizonytalan.
/ December in black and white shades of Thanatos in search of discovering
a new world.

mŰFAJOK HATáráN / eXPerIMenTaL and danCe FILMS

mŰFAJOK HATáráN / eXPerIMenTaL and danCe FILMS

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Lichter Péter (Magyarország / Hungary):

Ülo Pikkov (Észtország / Estonia):

2 min.
Az első magyar absztrakt filmkészítő workshop végterméke: Guillaume
Apollinaire versének szabad asszociációs adaptációja. / This film was made
during the first Hungarian abstract film workshop: the students created a
free association adaptation of the poem of Guillaume Apollinaire.

Engedd el! / Letting Go

10 min.
Animált dokumentumfilm egy árvaházban nevelkedett fiatal lányról, aki szeretné elengedni a múltját kísértő árnyakat.
Letting Go is an animated documentary with a young girl from orphanage
who wants to let go of the shadows that haunt her past.

mŰFAJOK HATáráN / eXPerIMenTaL and danCe FILMS

mŰFAJOK HATáráN / eXPerIMenTaL and danCe FILMS

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Antonella Mignone & Cristiano Panepuccia (Olaszország / Italy):

William Henne & Yann Bonnin (Belgium): KL 4 min.

A mirabeau-híd / The Bridge Mirabeau

Lüktető idő / Timepulse

9 min.
Elmélkedés a jelen pillanat megélésének nehézségéről, mielőtt az emlékké
válna, félelem az idő kérlelhetetlen rohanásától.
A reflection on the difficulty of living the present moment before it becomes
a memory, on the fear of the inexorable march of Time.

Gyorsan haladó képek. A helyszínt csak a részletek fedik fel, közelről vázolva. Ez a hely egy hatalmas, 42 km²-es Felső-sziléziai temető, melynek
motívumai ismertek. / A succession of photos quickly pass. The place is
revealed only by details, framed in close-up. This site is an immense cemetery of 42 km², located in Upper Silesia, whose motifs are known.

KíSÉrLETI ÉS TáNCFILmEK / eXPerIMenTaL and danCe FILMS
27 April (Thursday) 2017 - április 27. (csütörtök) 18:00
30 April (Sunday) 2017 - április 30. (vasárnap) 18:00
TISZTI TErEm / OFFICer HaLL

KíSÉrLETI ÉS TáNCFILmEK / eXPerIMenTaL and danCe FILMS
27 April (Thursday) 2017 - április 27. (csütörtök) 18:00
30 April (Sunday) 2017 - április 30. (vasárnap) 18:00
TISZTI TErEm / OFFICer HaLL

Moritz Mueller-Preisser & Franziska Brozio (Németország /

Búzási Gyopár-Orsolya (Magyarország / Hungary):

Germany): Adat vagyok / we are data 21 min.
Világunk egyre inkább a digitalizáció irányába halad. Az adatokon múlik,
kik vagyunk.
Our world is becoming digital. Who we are is a question of data. Is our identity still in our hands?

Babuka a fűben / Babuka In The Grass 11 min.
Babuka, egy gyönyörű, fiatal nő, a háború idején egy mesébe illő történetet
élt meg.
Babuka, a gorgeous young woman, experienced a fairytale-like story during
the war.
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mŰFAJOK HATáráN / eXPerIMenTaL and danCe FILMS

VILáG-KÉPEK 1. / wOrLd and IMaGeS 1

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

27 April (Friday) / április 27. (péntek) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 10:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Aude Vuillemin (Franciaország / France):

Vadim VITOVTSEV (Oroszország / Russia):

8 min.
Két női test, emlékekkel és fizikai korlátokkal ébred az időtlen térben, ahol
jelenlétük és a találkozás által megmozdul valami.
Deux female bodies, imbued with memories and physical hindrances, awaken in a timeless space.

Kis emberek, nagy fák / Small People. Big Trees

45 min.
A Közép-afrikai Köztársaságban él az esőerdők legalacsonyabb embereinek törzse, a baka pigmeusok.
The Central African Republic. Here in the shade of sub-panel rainforests
lives a tribe of the shortest people on Earth — the Baka pygmies.

VILáG-KÉPEK 1. / wOrLd and IMaGeS 1

VILáG-KÉPEK 2. / wOrLd and IMaGeS 2

27 April (Friday) / április 27. (péntek) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 16:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 10:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Andrei OSIPOV (Oroszország / Russia):

Bihari László (Magyarország, Németország / Hungary, Germany):

Keleti front / eastern Front

60 min.
Annyi mindent elmondtak már a Nagy Honvédő Háborúról, és mégis sok
minden kimondatlan maradt.
There is so much has been said about The Great Patriotic War and yet so
much remains unspoken.

Nem szegényeknek való vidék / no country for the poor 52 min.
Mit tehetsz akkor, ha úgy érzed, hogy az állam nem szolgálja egyenlően a
polgárok érdekeit?
What if democracy fails citizens by not serving them all equally?

VILáG-KÉPEK 3. / wOrLd and IMaGeS 3

VILáG-KÉPEK 3. / wOrLd and IMaGeS 3

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 14:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 18:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

Boris Mitic (Szerbia, Horvátország, Franciaország / Serbia, Croatia, France):

Thomas Horat & Corina Schwingruber Ilic (Svájc / Switzerland):

78 min
Szatirikus dokumentumfilm a semmiről, amelyben a semmit félreértik, az elszalad otthonról, és megszólít bennünket először és utoljára. / A satirical documentary parable about Nothing, wherein Nothing, tired of being misunderstood,
runs away from home and comes to address us for the first & last time.

13 min.
Hó, izzadság, tesztoszteron és a láncfűrészek hangja. Négy évente a tél
folyamán fát vágnak az Ägeri-tó felett, hogy előkészítsék a vadvízi evezésre.
Snow, sweat, testosterone and the sound of chainsaws.

Járok / walk

A semmi dícsérete / In Praise of nothing
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Az erdőben / In the woods

VILáG-KÉPEK 4. / wOrLd and IMaGeS 4
mAGYAr dOKumENTumFILmEK 4. / HunGarIan dOCuMenTarIeS 4
29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 16:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL
30 April (Monday) / április 30. (hétfő) 15:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

VILáG-KÉPEK 5. / wOrLd and IMaGeS 5
mAGYAr dOKumENTumFILmEK 5. / HunGarIan dOCuMenTarIeS 5
29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 20:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL
1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 10:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Moharos Attila (Magyarország / Hungary): Ballada egy szolga fiú Tuza-Ritter Bernadett (Magyarország / Hungary):
emlékére / Ballad in Memory of a Servant Boy 51 min. Egy nő fogságban / a woman Captured
A lenyűgöző szépségű helyszíneken játszódó balladai súlyú történet a székelyföldi szolga-történetek záróköve.
This ballad-like story is the finishing touch to the tales of servitude in Sekerland, set amongst an enchantingly beautiful landscape.

89 min.
A film egy csicskasorban élő nő sorsát követi nyomon, aki kilátástalan helyzete ellenére elhatározza, hogy 10 év után megpróbál kitörni a fizikai és
lelki elnyomásból. / An European woman has been kept by a family as a
domestic slave for 10 years.

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

MAgYAR FILMPROgRAM 2018
HUNGARIAN FILM PROGRAMME 2018
mAGYAr KISFILm VErSENY / HunGarIan SHOrT FILM COMPeTITIOn

mAGYAr KISFILm VErSENY / HunGarIan SHOrT FILM COMPeTITIOn

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Dudás Balázs (Magyarország / Hungary):

Fischer Gábor (Magyarország / Hungary):

Vidéki randevú / rural date

Az Elefánthajhász / The elephant-chaser 14 min.
A film három öregemberről szól. Három öregről, akik egész életüket a piac
környéki utcákban élték le, a város közepén egy végtelenül szűk kicsi világban. / This is a movie about three old men, about three old blokes who
spent their entire lives in the close vicinity of the local marketplace, closed
in an extremely narrow world in the middle of the city.

20 min.
A film egy nőcsábász fiú és egy vidéki lány randevújáról szól. A fiatalok egy
helyi kocsmába húzódnak a vihar elől, ahol váratlan dolgok történnek velük.
The film tells a story of a womanizer boy meeting a rural girl in the country.
They hide from a storm in a local pub, where unexpected situations occur.
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mAGYAr KISFILm VErSENY / HunGarIan SHOrT FILM COMPeTITIOn

mAGYAr KISFILm VErSENY / HunGarIan SHOrT FILM COMPeTITIOn

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Freund Ádám (Magyarország / Hungary):

Fatér Ambrus (Magyarország / Hungary):

27 min.
A 12 éves Ábelnek azzal kell szembesülnie, hogy szülei a világegyetem
két teljesen különböző galaxisában élnek.
Ábel, 12, has to face the fact that his parents are living in two completely
different galaxies of the universe.

Légmell / Collapsed Lung

Földiek / earthly People

26 min.
András, az 50-es évei végén járó orvos magányos életét teljesen felborítja
egy szíriai menekült érkezése.
András is a doctor in his late 50s. His detailed, lonely life is turned upside
down with the arrival of an old Syrian refugee.

mAGYAr KISFILm VErSENY / HunGarIan SHOrT FILM COMPeTITIOn

mAGYAr KISFILm VErSENY / HunGarIan SHOrT FILM COMPeTITIOn

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Ulrich Gábor (Magyaroroszág / Hungary):

Lichter Péter (Magyarország / Hungary):

desdemona Break

A mirabeau-híd / The Bridge Mirabeau

5 min.

Négy perc a halál után.
Four minutes after death.

2 min.
Az első magyar absztrakt filmkészítő workshop végterméke: Guillaume
Apollinaire versének szabad asszociációs adaptációja. / This film was made
during the first Hungarian abstract film workshop: the students created a
free association adaptation of the poem of Guillaume Apollinaire.

mAGYAr KISFILm VErSENY / HunGarIan SHOrT FILM COMPeTITIOn

mAGYAr KISFILm VErSENY / HunGarIan SHOrT FILM COMPeTITIOn

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

29 April (Sunday) / április 29. (vasárnap) 16:00 TISZTI TEREM / OFFICER HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

1 May (Tuesday) / május 1. (kedd) 12:00 BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Keresztes Dóra (Magyarország / Hungary): Világnak virága, virágnak világa / Flower of the world, world of the Flower 5 min.

Búzási Gyopár-Orsolya (Magyarország / Hungary):

A film tiszteleg Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató előtt, aki összegyűjtötte legősibb
emlékeink közé tartozó szellemi kincsünket, az archaikus népi imádságokat.
The film is a tribute to Zsuzsanna Erdélyi ethnographer, who collected the spiritual
treasure that belong to our most ancient memories, the archaic folk prayers.
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Babuka a fűben / Babuka In The Grass

11 min.
Babuka, egy gyönyörű, fiatal nő, a háború idején egy mesébe illő történetet
élt meg.
Babuka, a gorgeous young woman, experienced a fairytale-like story during
the war.

mAGYAr dOKumENTumFILmEK 1 / HunGarIan dOCuMenTarIeS 1

mAGYAr dOKumENTumFILmEK 1 / HunGarIan dOCuMenTarIeS 1

27 April (Friday) / április 27. (péntek) 16:00

27 April (Friday) / április 27. (péntek) 16:00

BAKA TEREM / PRIVATE HALL

BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Simó Ibolya (Románia / Romania): Tomi, Ervin és az iskola / Kvalla Gábor & Polyák Péter (Magyarország / Hungary):
Kétéltű / amphibious 51 min.
Tomi, ervin and The School 59 min.
Székelyvarság, Románia, Hargita megye egyik hatalmas kiterjedésű szórvány települése, ahová a globalizáció hatása még nem ért el.
Székelyvarság is a settlement scattered on a huge territory in Hargita County, Romania, where the effects of globalization have not yet reached.

Róbert hobbija örökre megváltoztatta életét. 1999-ben történt egy súlyos
ejtőernyős balesete.
A man who lost the ability of walking, but did not give up the dream of a
fulflled life. Robert survived a parachute accident.

mAGYAr dOKumENTumFILmEK 2 / HunGarIan dOCuMenTarIeS 2

mAGYAr dOKumENTumFILmEK 3 / HunGarIan dOCuMenTarIeS 3

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 14:00

28 April (Saturday) / április 28. (szombat) 18:00

BAKA TEREM / PRIVATE HALL

BAKA TEREM / PRIVATE HALL

Zurbo Dorottya & Bhattarai Arun (Magyarország, Bhután / Hungary, But- Tóth Ridovics Máté & Gálovits Zoltán & Kővári Szabolcs & Hajdu
han): A monostor gyermekei / The next Guardian 74 min. Szabolcs (Magyarország / Hungary): Kanzoli 74 min.
Gyembo és Tashi átlagos bhutáni tinédzserek. Szabadidejüket leginkább
focizással töltik, vagy a Facebookon lógnak.
Brother and sister Gyembo and Tashi are normal teenagers. They love soccer and their phones.

Ruzsa Rémusz a Délibáb című Hajdu Szabolcs-film szereplőválogatása
során megkapta Kanzoli szerepét...
Ruzsa Rémusz was cast in Szabolcs Hajdu’s new film, Mirage, and the director’s assistant is sent to pick him up in a small village...
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"ÚTON" ONLINE FILMFESZTIvÁL
"ON THE ROAD" ONLINE FILM FESTIvAL

ANImáCIÓ, KíSÉrLETI ÉS TáNCFILmEK / anIMaTIOn, eXPerIMenTaL and danCe FILMS
BÚZÁSI Gyopár-Orsolya (HUN): Babuka a fűben / Babuka In The Grass
Babuka, egy gyönyörű, fiatal nő, a háború idején egy mesébe illő történetet élt meg: a legnagyobb nyomor
közepén felbukkant egy titokzatos amerikai megmentő, aki szerelemből -az új élettől kezdve- mindent meg
akart adni neki. / Babuka, a gorgeous young woman, experienced a fairytale-like story during the war.
Amongst the greatest poverty appeared a mysterious American saviour, who, out of love, wanted to give
her everything – starting with a new life.

Begona VICARIO (ESP): Az árok / areka
Euxebi apját megölték a háborúban. Fiatalkorában a franciák elnyomásától szenvedett, de annak ellenére,
hogy a diktatúra régen véget ért, még nem volt alkalma tisztelegni apja emléke előtt. Sok év múlva, amikor
végre megnyitják sírját, fényképét a csontjai mellé helyezi. / Euxebi’s father was killed during the war. In
her youth, Euxebi suffered Francoist repression and, to this day, despite the fact that the dictatorship ended
long ago, she has not had the chance to recover the memory of her father. After many years, when they finally open the grave where her father is, Euxebi puts a picture next to his bones.

Julie REMBAUVILLE (FRA): Hercegnő bál / The Princess Ball
A tündéri Babette végre meghívásra kap a nagyon elismert "Hercegnő bálra", de a belépéshez egy herceggel, vagy bájos vagy lovaggal kellene érkeznie. Babette elszalad az erdőbe hogy keressen egy varangyot, amelyet átváltoztat. / The fairy Babette is finally invited to the very appreciated Princess ball but the
invitation is not the only sesame as prince charming or knight are required. Babette runs to the forest in search of a toad to be transformed.

KERESZTES Dóra (HUN): Világnak virága, virágnak világa
Flower of the world, world of the Flower
A film tiszteleg Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató előtt, aki összegyűjtötte legősibb emlékeink közé tartozó
szellemi kincsünket, az archaikus népi imádságokat. Az animáció által megelevenednek ezek az imádságos
szavak, amelyekben ember, állat, növény, vagyis az élet lelki egységet alkot a természettel, az Univerzummal. / The film is a tribute to Zsuzsanna Erdélyi ethnographer, who collected the spiritual treasure that
belong to our most ancient memories, the archaic folk prayers. By animation the prayer words are brought
to life, in which man, animal, plant, that is life forms a spiritual unity with nature and the Universe.

GLASER Katalin (HUN): Virágnyelv / afternoon
Egy parkban ülve gondolhatjuk, hogy körülöttünk nem történik semmi rendkívüli. De ha időt adunk magunknak, kitárulkozik a világ látható rétege mögött a szavakkal nehezen megragadható, láthatatlan dimenzió, a hatalmas apróságok tere. / Sitting in park, we might well think that there is nothing in particular
happening around us. But if we give ourselves a bit of time, behind the visible layer of the world an invisible
dimension opens to us, the tremendous space of tiny details, which are so difficult to capture in words.
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BALAJTHY László (HUN):
Cigánymesék: A tűzpiros kígyócska / Gypsy Tales: The Fiery red Snake
Aluno, a nagyapja tanítása nyomán felnőtté váló fiúcska életének történései bevezetnek a cigányság világába, az igaz, feltétel nélküli szeretet létezését keresve, a legközelebbi hozzátartozók próbatételén keresztül. / The events of a little boy’s life usher him into the world of life among the Gypsies, where he seeks
unconditional love, and his closest family members are put to the test.

KÁNTOR Zsolt (HUN/ROM): Prométeusz, a cickány / Prometheus, the shrew
Egy magányos cickány új otthon után kutat, kevés sikerrel. Keresése során olyan felfedezést tesz, mely
egész fajtájának jövőjét megváltoztathatja. / A lonely shrew is looking for a new home, with little success.
During his journey he makes a discovery that might change the future of his entire race.

KOVÁCS Gergő (HUN): Egy Kanál mongólia a dzsinnKaladzsi-val
a Spoonful of Mongolia with dzsinnKaladzsi
A DzsinnKalaDzsi zenekar egy privát mongol rendezvényen játszott a City Nomads Galériában Budapesten,
ennek a rendezvénynek az összefoglalóján keresztül szeretnénk bemutatni a zene és a tánc jelentőségét
a különböző kultúrák megismerésének tükrében. / Fusion World Music band DzsinnKalaDzsi was playing
on a private mongolian event at City Nomads Galery Budapest. This short film represents how important
is music and dance when you like to know about different cultures and yourself.

VARGA Zétény (HUN): Panta rhei
Fény és sötétség, jó és rossz, pozitív és negatív energiák örök körforgása egy alternatív univerzumban,
ahol az élet alapját organikus tulajdonságokkal felruházott utcai lámpák képezik. / The eternal circle of light
and darkness, good and bad, positive, and negative energies in an alternative universe, where the basis
of life are the street lights with organic attributes.

KISJáTÉKFILmEK / SHOrT FICTIOn FILMS
Alexey NAUMOV (RUS): A dácsához / To the dacha
A friss házas Lyuba és Andrei kapcsolata válságba sodródik. A pihenés érdekében, és hogy rendezzék a
családi életüket, nyári házukba, egy dácsába mennek. Ám egy furcsa ember, Bull is csatlakozik az hozzájuk
aki fogdosni kezdi Lyuba-t, ezért Andrei fejbe vágja egy fakalapáccsal. / The newly-weds Lyuba and Andrei
have a crisis in their relationship. In order to get a rest and settle their family life, they go to a summer
house (dacha). A strange man called Bull joins the newly-weds at the dacha and makes a pass at Lyuba.
In affect, Andrei hits the unbidden visitor with the wooden mallet.

Hasan NAJMABADI (IRN): A szivárványba / Into The rainbow
Két leszbikus lány kicsempészése Iránból.
Two lesbian girls who want to escape smuggled from Iran.

Anton SUKHAREV (RUS): Backstage. Jazz-misztéria / Backstage. Jazz-Misteria
A változatos helyszíneken játszódó film egy fiatal szaxofonjátékos ugyanazon éjszakájának történéseit mutatja be. A valóság és az álmok, illúziók összekeverednek az iskolai érettségi eseményeivel.
This film is a place of variations, different versions of the same night of a young saxophonist. The reality
and dreams, illusions are mixed behind the school graduation celebration. This is a misteria of meanings,
illusions where the main hero get into.

Ali Erfan FARHADI (IRN): Igazgató úr / Mr director
5-10 év körüli gyerekek játszanak a sikátorban. Sina a kezében lévő dobozt használja kameraként.
Some boys and girls of 5 to 10 years of age are playing in an alley. Sina, who is ten, has a box in his hands
using it as a camera and …
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Pavel PALEKHIN (RUS): Az élet megy tovább / The Living Go ahead
A főszereplő, a vidéki Oroszország parasztasszonya mindent elvesztett az 1917-es forradalomban. Nemcsak azt kell kitalálnia hogyan éljen túl, hanem azt is, hogyan éljen tovább.
The protagonist, a peasant woman from rural Russia, lost everything in the 1917 revolution. Now she has
to figure out not just how to survive, but why she should go on living.

Yana ANTONETS (UKR): Öt perc / Five Minutes
Abszurd fekete humor egy nevetséges incidensről a temetés során. Egyik vendég sem gondolta volna,
hogy a test egy valószínűtlen utazásra indul ... senki sem, kivéve a traktorvezetőt, egy pár vadorzót, két
halőrt és a helyi kórház munkatársait... Vajon hogy végződik ez a bizarr a temetés? / An absurd black comedy about a ridiculous incident during a funeral. None of the guests could possibly imagine that the body
embark on an unlikely journey… no-one, except for the tractor driver, a pair of poachers, two fishing control
officers and the staff of the local hospital … One can only wonder how this bizarre funeral might end…

Amit KUMAR (IND): meghívó / Invitation
A félénk fiú bár vonakodva, de ellátogat rokonai esküvőjére. Amikor otthonába ér, szembesül vele hogy az
út és maga az esemény egészen váratlan módon változtatta meg, és még mindig az események hatása
alatt áll. / A shy kid unwillingly goes to attend a wedding in his village. The journey and the wedding itself
change him in an unexpected way. He is home after this encounter with his new self, still ambiguous.

Sylvain COISNE (FRA): dylan
Dylan, Yanis és Hugo nevelt fia néhány hónapja elhunyt. A két férfi küzd egymás érzelmeinek megértésében, de képtelenek feldolgozni a veszteséget. / Dylan, Yanis and Hugo’s foster son, passed away a few
months ago. The men struggle to understand each other's emotions and dealing with their loss seems impossible.

Danila DUNAEV (RUS): Furcsa nő / Odd woman
A fiatal irodai hivatalnok egy furcsa, fekete ruhás nőtől megtudja, hogy mindenki halott akit valaha ismert
és szeretett. A világot pedig bábukkal telepítették újra. Miután visszatér az irodába, megpróbál rájönni mi
a valóság. / A young office clerk finds out from an odd woman in black that everyone she’s ever known and
loved is dead and the world has been repopulated with dummies. Once back at the office, she tries to find
out what’s real and what’s not.

Toma STENKO (GEO): A teleszkóp / The Telescope
A fiatal irodai hivatalnok egy furcsa, fekete ruhás nőtől megtudja, hogy mindenki halott akit valaha ismert
és szeretett. A világot pedig bábukkal telepítették újra. Miután visszatér az irodába, megpróbál rájönni mi
a valóság. / A young office clerk finds out from an odd woman in black that everyone she’s ever known and
loved is dead and the world has been repopulated with dummies. Once back at the office, she tries to find
out what’s real and what’s not.

dOKumENTumFILmEK / dOCuMenTarY FILMS
Toma STENKO (GEO): A hal / The Fish
Minden éjjel kimennek a tengerre, kivetik hálóikat, és jó fogásért fohászkodnak a tenger istenéhez. Egyikük
sem fiatal már, leggyakoribb zsákmányuk a vörös márna. Ez a vörös hal biztosítja feleségeik, a gyerekek
és az egész családok jólétét ... / Each night they go out to the sea, cast their nets and ask the god of the
sea to provide their catch. None of them are young any more, and they catch a little fish, a red mullet. This
red mullet is key to the prosperity of their wives, children and entire families…

Yu GU (CHI, FRA): Jó nevelés / The Good education
Közelednek a vizsgák, a tanév véget ér Peipei számára. A fiatal művészjelölt Henan tartomány középiskolájába jár, mely Kína egy elszegényedett területén található. Szülei elhagyták, társai rendszerint bűnbaknak
kiáltják ki. Vajon megtalálja helyét a nehéz körülmények között? / The exams are close, the school year is
coming to an end for Peipei, a young artist aspirant of a high school of Henan Province, a poor district of
China. Abandoned by her parents, scapegoat of her classmates and teachers, this “wild flower” has never
conformed to the rules of the institution and has trouble finding her place.
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BÁN József (ROM): Az év lagzija / The wedding of the Year
Augusztusban Avasság átalakul egyetlen esküvői ceremóniává. Az emberek népviseletbe öltöznek és kabriókon furikázzák a menyasszonyokat. Mindenki hivatalos mindenkinek az esküvőjére és ezt logisztikailag
nem könnyű megoldani, napi két-három szertartás és buli. Az év többi részében Avasság lakatlan, a luxusvillák üresen állnak. Az emberek visszatérnek külföldre dolgozni és spórolni a következő augusztusra.
The people of Oaș county (Romania) spend most of the year abroad, working. The villages filled with new
luxurious houses are empty. The people return home only during august to hold lavish weddings. In that
period the whole region becomes something resembling a big wedding party where wedding ceremonies
are held in every days.

Irina KOPIEVA (RUS): mademoiselle Jenny
Gyakran halljuk, hogy az ember boldogsága önmagán múlik. Vannak, akik már 20 éves korukban elveszítik
a magukba vetett hitet. Ez a film az életkor finom érzékeléséről szól. Egy 102 éves hölgy, aki a szívében
még mindig fiatal, megmutatja hogy nincsenek megoldhatatlan problémák.
We often hear that happiness of a human depends on himself. Some people already lose faith in themselves
when they are only 20 years old. This film is about subtle sense of age.

BÁN Attila (ROM): A testépítő / The Bodybuilder
Sipos Nyitra Zoltán testépítő. Volt már balsikerű postarablási kísérlete, dolgozott selyemfiúként, pornószínészként, futtatott prostituáltakat, kábítószerrel kereskedett, és a börtönt is megjárta már. Egy gázrobbanással akart véget vetni az életének, de csodával határos módon megmenekült.
Zoltán Sipos Nyitra is a bodybuilder. In his adventurous life he tried and failed to rob a post office, worked
as a male prostitute, as a porn actor, as a pimp, he sold drugs and spent time in jail. He tried to commit suicide by a gas explosion.

GYÖKÉR Róbert (HUN): Grundkert 3.0 / Grundgarden 3.0
Mi a kert? Generációról generációra öröklődő földdarab, amelyet a család kohéziós ereje tart össze, vagy
egy foghíjtelken kialakított ideiglenes parcella, amelynek fennmaradását a városi beruházások önkénye
határozza meg?
What is a garden? A land that is inherited from generation to generation, coincided with the cohesion
strength of the family, or a temporary parcel?

SIMÓ Ibolya (ROM): Tomi, Ervin és az iskola / Tomi, ervin and The School
Székelyvarság, Románia, Hargita megye egyik hatalmas kiterjedésű szórvány települése, vadregényes
fenyves erdőkkel, kanyargó patakokkal, ahová a globalizáció hatása még nem ért el.
Székelyvarság is a settlement scattered on a huge territory in Hargita County, Romania, surrounded by
wild forests and meandering streams, where the effects of globalization have not yet reached. People living
here are in close relationship with tradition and nature.

SURÁNYI Z. András (HUN): rézangyalok / Brass Bandits
Disadvantaged young people living in extreme poverty in Hungary often drop out of school. This is a serious
problem today. These children live in insecurity; paying for extracurricular activities or moving away from
their place of residence is not possible. / Egy miskolci általános iskolában 2014 óta rézfúvós hangszeroktatás folyik a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő gyerekek számára. Esetükben ez többet jelent,
mint megtanulni a trombitát fújni: a zenetanulás kitartásra, fegyelemre és együttműködésre neveli őket.

Antoine GARREC (FRA): dS banda / The Gang of dS
2015 februárjában, Pont-L'Abbéban hallottam először a DS bandáról. Felkeltette az érdeklődésem, többet
akartam tudni róla, ezért a 2015. július 17-és 2016 június 9. közötti időszakban személyesen látogattam el
hozzájuk. / In February 2015, in Pont-L’Abbé, I had my first meeting with someone who taught me about
“The Gang of DS”. Intrigued, I wanted to know more about it. So, from July 17th in the year 2015 to June
9th in the year 2016, I investigated the “Gang”.

SERESTÉLY Szilárd (ROM): Szegény árpi / Poor Árpi
Árpi Kolozsváron él a feleségével. Szeret inni meg cigarettázni és fáj a bal lába, azonban a felesége nem
tudja többé elviselni azt, amit művel. A film Árpi magánságát követi le a téli zord időkben. / Arpi is from
Cluj-Napoca/Romania, he has a wife, his left leg hurts, he likes to drink, smoke ciggies and his wife just
had enough of Arpi’s behavior. The movie follows Arpi’s loneliness until the cold hand of death touches
him.
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SPECIÁLIS ÉS TEMATIKUS FILMPROgRAM 2018
SPEcIAL AND THEMATIc FILM PROGRAMME 2018
SPECIáLIS VETíTÉS 1 / SPeCIaL FILM PrOGraM 1

27 April (Friday) 2018 – április 27 (péntek) 18:00
TISZTI TErEm / OFFICer HaLL

Terje TOOmISTu (EST): SZOVJET HIPPIK / SOVIeT HIPPIeS
75 min.
A szovjet időkben egy színes tömeg saját rendszert hozott létre. Több mint
40 évvel később Észtországból Moszkvába utazik egy különc hippikből álló
csoport az 1971-es tragikus események evfordulójára, melynek során szovjet hippik ezreit tartóztatta le a KGB.
Within the Soviet system, a colorful crowd created their own system. More
than 40 years later, a group of eccentric hippies from Estonia take a road
trip to Moscow for the celebration that is related to the tragic event in 1971,
when thousands of Soviet hippies were arrested by the KGB.

HELYI KÖZÖSSÉGI mOZI & SZuBKuLTúr ASZTAL
LOCaL COMMunITY CIneMa & SuBCuLTure TaBLe

27 April (Friday) 2018 – április 27 (péntek) 21:00
BAKA TErEm / PrIVaTe HaLL

21:00 CSILLAG Attila (HUN): JúLIA 10 min.

22:00 FÓTI dávid (SLK): GÖrdÜLŐ ÉLET / rOLLInG wITH
LIFe 25 min.
A Gördülő élet egy szubkultúra, pontosabban a gördeszkás kultúra térhasználatát, társadalmi beilleszkedését, mindennapi szokásait mutatja be a miskolci gördeszkásokkal. / The film presents a subculture, more precisely the
social integration and everyday habits of skateboarders from Miskolc.

SPECIáLIS VETíTÉS 2 / SPeCIaL FILM PrOGraM 2

27 April (Friday) 2018 – április 27 (péntek) 20:15
BAKA TErEm / PrIVaTe HaLL

Közgáz Vizuális Brigád (HUN): TILOS rádIÓ FILm – I. rész
31 min.
A Tilos Rádió Magyarország egyetlen olyan rádiója, amely közösségi rádióként a hallgatók támogatásából működik. A Közgáz Vizuális Brigád a
Tilos Rádió 25-ik születésnapja alkalmával közösségi finanszírozással elkészített egy három részes filmet, melyben megmutatja, mitől olyan különleges ez a médium, miről szól a harmadik utas rádiózás, kik azok az
emberek, akik létrehozták, működtetik, mi a titok? / The film was made on
the occasion of the 25th birthday of Tilos Radio with community funding.
Why is this medium so special and what is this special way of radio broadcasting about? Who created and operated it? What is the secret?
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FÓTI dávid (SLK): SLAmBEr – Iranda Kristóf slamportré
26 min.
A miskolci születésű slammer, Irlanda Kristóf egy igazi művészalomból
származik - 5 testvére közül 2 zenél, egy báty pedig szintén slammer. Vele
együtt csöppentek bele a miskolci slam poetry keletkezésébe, ám mint mindenhol és mindenkor, nála is eljött a válaszút: tovább a slam poetry poros
útján, vagy vegyen egy nagy kanyart az élete? / The Miskolc-born slammer,
Kristóf Irlanda comes from a real artist family. He and his brother got involved in slam poetry together. But is this the right way for them?

SPECIáLIS FILmVETíTÉS 3 / SPeCIaL FILM PrOGraM 3
KÖZÖSSÉGI mOZI – ZSŰrImOZI 1 / JurY CIneMa 1

28 April (Saturday) 2018 – április 28 (szombat) 10:00
TISZTI TErEm / OFFICer HaLL

radu Igazság (ROM): Boborul. A fél-napos forradalom / One
day revolution. 9 min. animáció
A Párizsiaknak ott az aperitif,
A Bécsieknek a harsonaszó,
Ploesti népének pedig ott a politika…
I.L. Caragiale

Vera Neubauer (UK): Felesleges tragédia
a Tragedy of no Importance 7 min. kísérleti film
A film a kérészek életét
bemutató tanulmányból
készült.
A Tragedy of No Importance is a three screen
installation, made of footage collected studying
the life of mayfly.

Patrovits Tamás (HUN): Work in Progress: Arcok / Faces

Parisians have the aperitif,
The Viennese have the fanfare,
The people of Ploesti have politics...
I.L. Caragiale

5 min. animáció
A zene ritmikájára lángra
kapnak, majd átváltoznak az arcok, melyeket
újrahasznosított tárgyakból formázott meg a rendező. Az eredeti faszén
rajzokat bekötött szemmel készítette egy művészekből álló csoport.
Graphic faces flare and
morph into one another to the rising rhythm of the music, which is played
on found and recycled objects. The original charcoal drawings were made
blindfolded by an artist collective.

mészáros Péter (HUN): Eső után / After rain

Kerékgyártó Yvonne (HUN): Pinkwater 13 min. kisjátékfilm

5 min. kisjátékfilm
A film egy menekülés és egy szomorú visszatérés történetét meséli el, azaz
egy nő és egy férfi kapcsolatát. / Winner of Palme d'Or for Best Short Film
in 2002. "After Rain" shows the perfect balance of rhythm and images,
which together imply a strong, dramatic story in the background. A breathtaking film experience.

Andi látszólag ugyanolyan, mint bármelyik normális tinédzser, talán csak
abban különbözik osztálytársaitól, hogy életét a reggel este ismétlődő úszóedzések és havonta megrendezett versenyek határozzák meg. Van egy
titka, amit senkinek nem árul el: szerelmes jóképű edzőjébe a negyvenöt
éves, Ricsi bába. / Andi is a normal, 14-year old teenager. She spends
most of her time with rigorous swimming training, yet she is happy to stay
for doing some extra laps after a hard training session, just to spend more
time together with her handsome swimming coach.

Phil mulloy (UK): Végjáték / endgame 7 min. animáció
Egy kemény hét után az irodában, Richard és George pihenésképpen szívesen játszanak háborús játékokat. A szeszélyes légkör és a minimalista
stílus, amellyel a növekvő brutalitást kezelik, lassan de biztosan letörli a
mosolyt arcodról. / After a tough week at the office, Richard and George
like to play war games over the weekend to relax. The dispassionate atmosphere and minimalist style with which the growing brutality is handled
slowly wipes the smile from your face, before making sure that it doesn’t
return.

Bántó Csaba, Iszlai József (HUN/ROM): Eleven töredék
Living fregment 6 min. kisjátékfilm
„Eladásra bocsátott kastélyhoz vásárló kerestetik. Az érdeklődőket kérjük
sürgősen jelentkezni.”
"Mansion for sale! We ask those who are interested to apply urgently. "
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Sós ágnes (HUN): Szerelempatak / Stream of Love

Ella davletshina (RUS): retro 10 min. dokumentumfilm

70 min. dokumentumfilm
A mélyen érzelmes, helyenként sokkoló és szabadszájú alkotás a 80 év
feletti, javíthatatlan romantikus Feri szerelmi kalandjait követi nyomon a falubéli asszonyokkal, akik legintimebb gondolataikat és álmaikat fedik fel a
kamerának.
A sleepy village in Hungarian speaking Transylvania, the occupants well
past eighty years old. The last place you would expect for scandal. Except
here the last men left are desperately wooing the 25 widows, the process
of which leads to many stories told both shocking and sweet...

Régimódi dallamok
csendültek fel 1999
nyarán a novosibirski
ligetekben. Az idősebbek énekeltek és
táncoltak, a fiatalok
meg csak bámulták a
tovatűnő évszázadot.
/ In the summer of
1999, in the parks
and gardens of Novosibirsk, old-fashioned
music could be heard. The elderly danced and sang. Youngster came to
look at the passing century. In the 21st century, no one will live, sing or
dance that way…
ÖrÖm 2 / JOY 2 - eSTOerOTICa

28 April (Saturday) 2018 – április 28 (szombat) 18:00
SPANYOL FAL / SPanISH rOOM

SPECIáLIS FILmVETíTÉS 4 / SPeCIaL FILM PrOGraM 4
KÖZÖSSÉGI mOZI – ZSŰrImOZI 2 / JurY CIneMa 2
SZIBÉrIa GarnIZOn

28 April (Saturday) 2018 – április 28 (szombat) 13:00
TISZTI TErEm / OFFICer HaLL

Zlatina rousseva (BEL/BUL): Farkasvadászat / Hunting wolves
A film az orosz rendszerváltás időszakát mutatja be Vadim Toumanov - a
gulág táborok egykori foglya, Sergei Chachourin - a pszichiátriai klinikák
egykori fogva tartottja, és az új Oroszország első nagyvállalkozója, Max –
a maffiafőnök és profi tolvaj történetén keresztül. / Hunting for wolves tells
a journey initiated in 1992 at the time of transition in Russia, with Vadim
Toumanov - former detainee of the Gulag camps, Sergei Chachourin - former detainee in psychiatric clinics and the first big entrepreneur of the new
Russia and Max - one of the mafia bosses and professional thief.

Az észt nyelvben nincsenek nemek, se jövő idő. Vagyis: se szex, se jövő.
Ez a felnőtt animációs program elröpít az észtek bizarr, sötét, mégis szórakoztató szexuális fantáziájának világába. A vetítéshez pálinka is dukál,
valamint egy interaktív érintőképernyőt is kipróbálhatnak a résztvevők.
Estonian language lacks gender and future tense. In other words - no sex,
no future. This adult animation program takes you through the bizarre, dark
and hilarious sexual fantasies of Estonians. Screening will be accompanied
with palinka degustation and interactive Hungarian touchscreen.
rein raamat: HELL 17min.
A filmben az észt művész, Eduard Wiirat által készített 3 db, a korai '30- as
évekből származó metszeten keresztül kel életre egy rémálomszerű látomás: A prédikátor, A Kabaré, és A pokol. / The film brings to life in one nightmarish vision three detailed engravings from the early 30s created by
Estonian artist Eduard Wiiralt: "The Preacher", "Cabaret" and "Hell".

Priit Pärn: PILÓTáK HAZAFELÉ
PILOTS On THe waY HOMe 16min.

Pavel Pechenkin (RUS): Az ember aki felkantározta az ötletét
a Man who Harnessed Idea 30 min. dokumentumfilm
Furcsa emberek lakják az orosz vidéket. Jó példa erre a film főszereplője,
aki egy régi tanyán él nővérével, két lovával, kutyájával, macskájával, valahol Perm város közelében. Az egyik lovát "Ötletnek" nevezte el, szó szerinti illusztrációjaként annak a hitnek, hogy ötleteit bárhová magával vihet.
/ There are strange people living in the Russian countryside. One example
no doubt is the main character in THE MAN WHO HARNASSED IDEA. He
has named one of his horses 'Idea', a literal illustration of his belief that his
ideas can take him anywhere.
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Repülőgépük elvesztése után három pilóta megmagyarázhatatlan körülmények között a kietlen sivatagban találja magát. Saját látomásaik áldozatává válnak, miközben a kiszámíthatatlan és veszélyes utat követik. De
meg kell birkózniuk a szirén hangjával is, mely végsősoron saját furcsa fantáziájuk szüleménye. / Having suffered the loss of their plane, three pilots
inexplicably find themselves stranded in the middle of the desert. While following the perilous
and unpredictable course that will ultimately lead them home,
they fall prey to visions and must confront the siren call of
their own strange fantasies.

Kaspar Jancis: WEITZENBErG uTCA
weITZenBerG STreeT 11min.
A férfi egy nőről almodik, de a nő más iránt érez vonzalmat. Ekkor a férfi
utat engedve vágyainak, felhagy a kísérletezéssel, hogy azok új irányba
tereljék őt. Az nő viszont pont ekkor kezd érdeklődni iránta, pedig a férfi
csak új kedvencére kíváncsi. Teszi annak ellenére, hogy ez hamarosan veszélybe sodorja. A férfi éppen hogy csak megmenekül, akikre mind a férfi,
mind a nő vágyott pedig elpusztulnak. A férfi és az nő így újból egymásra
talál ... / Love, desire, danger that the man barely escapes – instead, those
whom both the man and the woman desire perish. The man and the woman
find each other again…

SPECIáLIS FILmVETíTÉS 6 / SPeCIaL FILM PrOGraM 6

28 April (Saturday) 2018 – április 28 (szombat) 22:00
Baka terem / Private hall

Fehérvári filmesek
(rövid) filmjei
1998-2018 – A Méhkasaula válogatásában

Filmmakers from
Fehérvár (shorts)
1998-2018 - Selection of Méhkasaula

Priit Tender: AZ ESZmÉLETLENSÉG HáZA
HOuSe OF unCOnSCIOuSneSS 11min.

HATárON TúLI FIATAL FILmESEK TALáLKOZÓJA / CrOSS-BOrder MeeTInG FOr YOunG FILM MaKerS, FILMTeTT FILMeK

A film a kéményseprők álmainak hosszú távú tanulmányozásán alapul. A
leggyakrabban előforduló képeket a bőségesen rendelkezésre álló anyagból választották ki, a forgatókönyv ezen képek alapján született. Statisztikák
támasztják alá hogy ez a film a kéményseprők leggyakoribb álmait mutatja
be. / This film is based on a long-term study of the dreams of chimney sweepers. The most frequently encountered images have been selected from
the abundant material available and the script was created on the basis of
those images. Statistics support the claim that this film presents one of the
dreams that chimney sweepers encounter most frequently.

29 April (Sunday) 2018 – április 29 (vasárnap) 10:00
BAKA TErEm / PrIVATE HALL

Filmtett tábor filmjeinek vetítése
Screening the films of Filmtett Movie Camp

Szignál - Kis tábori állathatározó
Sztercey Benedek Szabolcs - Your Face Through the Screen
dobi Ferenc - Észveszejtő
Besenyei Kata - Apám orvosa nem praktizál
Vácz Péter -Párnaarc
Zeleny ákos - Ikarosz
Németh Imre Zoltán - Paradise Park
Lokodi melinda - Fifi
Csont Zsombor - Apapara
Kántor Zsolt - Prométeusz, a cickány
Szucher ágnes - Tudod, mitől félek
SPECIáLIS FILmVETíTÉS 5 / SPeCIaL FILM PrOGraM 5

28 April (Saturday) 2018 – április 28 (szombat) 20:00
TISZTI TErEm / OFFICer HaLL

mEdGYESI Gabriella (HUN):
AdYTON SZABAd- ZENE mŰHELY I-III.
adYTOn Free MuSIC wOrKSHOP I-III. 80 min.
Dokumentumfilmek a 2015, 2016, 2017 évi Adyton alkotótáborok hangulatairól, zeneiségéről. A filmek kapcsolódnak a 22:30-as koncertekhez.
Documentaries from the 2015, 2016, 2017 Adyton artistic workshops. The
films are related to the 22:30 concert.

KÖZÖSSÉGI VErSENYFILmES mOZI
COMMunITY CIneMa OF FILM MaKerS In COMPeTITIOn

29 April (Sunday) 2018 – április 29 (vasárnap) 13:00
BAKA TErEm / PrIVATE HALL

Kaveh mAZAHErI (IRN): retusálás / retouch 20 min.
Tartalmát lásd 31. oldalon / See content on page 31

Philip SOTNYCHENKO (UKR): Technikai szünet
Technical Break 28 min.
Tartalmát lásd 31. oldalon / See content on page 31
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KÖZÖSSÉGI VErSENYFILmES mOZI
COMMunITY CIneMa OF FILM MaKerS In COMPeTITIOn
VILáG-KÉPEK 3 / wOrLdS and IMaGeS 3

29 April (Sunday) 2018 – április 29 (vasárnap) 14:00
BAKA TErEm / PrIVATE HALL

Boris mITIC (SRB/CRO): A semmi dícsérete
In Praise of nothing 78 min.
Tartalmát lásd 36. oldalon / See content on page 36

rOZI mOZI / rOZI CIneMa

30 April (Monday) 2018 - április 30. (hétfő) 12:00
BAKA TErEm / PrIVaTe HaLL
Animációs filmek gyerekeknek a felnőtt versenyprogramból egy nyolc éves
filmszakértő válogatásában. / Animations for children selected from the
competition program by an 8-year-old film professional.
Benne:
Ekaterina Filippova (RUS): Kecskék / Goats 1 min.

KÖZÖSSÉGI VErSENYFILmES mOZI
COMMunITY CIneMa OF FILM MaKerS In COMPeTITIOn
VILáG-KÉPEK 4 / wOrLdS and IMaGeS 4

29 April (Sunday) 2018 – április 29 (vasárnap) 16:00
BAKA TErEm / PrIVATE HALL

mOHArOS Attila (HUN): Ballada egy szolgafiú emlékére
Ballad in Memory of a Servant Boy 51 min.
Tartalmát lásd 37. oldalon / See content on page 37

BúZáSI Gyopár-Orsolya (HUN): Babuka a fűben
Babuka in the Grass 11 min.
Tartalmát lásd 35. oldalon / See content on page 35
SPECIáLIS FILmVETíTÉS 7 / SPeCIaL FILM PrOGraM 7

29 April (Sunday) 2018 – április 29 (vasárnap) 20:00
TISZTI TErEm / OFFICer HaLL

JELES András (HUN): A rossz árnyék / Sinister Shadow

Fabienne GIEZENdANNEr (SWI): Felhőkarcolók
Skyscrapers 15 min.
Alexey Alekseev (RUS):
A vadászat
The Hunt 5 min.
Keresztes dóra (HUN):
Világnak virága, virágnak
világa / Flower of the
world, world of the
Flower
Pablo Polledri (ESP):
COrP 9 min.
Heta JÄÄLINOJA (EST):
Penelope 4 min.
Szucher ágnes (ROM):
Tudod, mitől félek?
do you know what I'm
afraid of? 5 min.

A rossz árnyék című filmben egy huszonéves srác utazását követhetjük
végig, eközben megismerjük az apját, aki épp egy reneszánsz festmény
restaurálásán dolgozik, s a képben rejlő különleges szimbólumok és rejtett
üzenetek hatással lesznek mindkettőjük életére.
We follow the journey of a twenty year old guy, during which we can get to
know his father who is working on restoring a Renaissance painting. The
special symbols and hidden messages in the picture will affect both of them.

úTON ONLINE díJAZOTT FILmEK
On THe rOad OnLIne awarded FILMS

30 April (Monday) 2018 - április 30. (hétfő) 16:00
Tiszti terem / Officer hall

Búzási Gyopár- Orsolya (HUN): Babuka a fűben
Babuka in The Grass 11 min.
danila dunaev (RUS): Furcsa nő / Odd woman 30 min.
Simó Ibolya (ROM): Tomi, Ervin és az iskola
Tomi, ervin and The School 59 min.
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NEMZETKÖZ KISJÁTÉKFILM ZSŰRI / INTERNATIONAL SHORT FIcTION FILM JURY
molnár Levente (ROM) - színművész / actor
1990 és 1995 között járt a Ioan Slavici Tanítóképzőre Szatmárnémetiben. 1997-től a gyergyószentmiklósi Figura Stúdióban
színészkedett, majd 1998 és 2002 között a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színművészeti Tanszékén tanult színészetet
Hatházi András osztályában. / From 1990 to 1995, Molnár was trained in acting in Satu Mare. In 1997, he acted at the Gheorgheni-based Figura Studio, and, from 1998 and 2002, was part of the Faculty of arts at the Babeș-Bolyai University, and
studied acting at the Theatre Arts Department, in the class of András Hatházi.

Joanna Wojciechowska (POL/ESP)
- kultúrális menedzser, kultúrális programszervező / Cultural manager, culture programmer
Lengyelországban született, jelenleg a spanyolországi Jerezben él, ahol a Tras el Trapo Teatro színház programfelelőse.
Born in Poland, lives in Spain where she currently cooperates with Spanish Theater Company Tras el Trapo Teatro and she
is a programmer in Sala La Quemá.
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. / 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
Pavel Petchenkin (RUS) - dokumentumfilm rendező, producer, fesztiváligazgató / documentary film director, producer,
festival director
Ő alapította a Szovjetunió egyik első független filmstúdióját, és kezdeményezte a Perm és Perm Krai régiók médiaoktatási
rendszerének létrehozását. A Flahertiana Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál elnöke, az Orosz Filmművészeti Unió és
az Orosz Filmakadémia tagja. / He founded one of the first independent film studios in USSR. President of Flahertiana International Documentary Film Festival, a member of Russian Filmmakers Union and Russian Film Academy.

Zlatina rousseva (BEL/BUL) - Dokumentumfilm rendező, a bürsszel “Millenium” Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál igazgatója / Art Director of the International Documentary Film Festival “Millenium”- Brussels
A szófiai NATFA Filmakadémián végzett mozi és tévérendező szakon. Filmjei nagy visszhangot keltettek hivatalos körökben,
mivel megkísérelték aláásni a „csodás” szocialista valóságot. / She is a graduate of the NATFA, specialising in cinema and
television directing. Her films caused huge reactions from the authorities and were seen as an attempt to undermine the
“beautiful” socialist reality.

Sós ágnes (HUN) – dokumentumfilm rendező, producer / documentary film director, producer
A Budapesti Corvinus Egyetem elődjén (a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen) végezte tanulmányait 1984 és
1989 között, de már fiatal korában a film volt a hobbija. Szívéhez a dokumentumfilm készítés áll legközelebb.
She has been making documentaries since 1991 for the Hungarian television, than she became a producer as well. Since
2014, she is the co-director of Budapest International Documentary Festival, the first prestigious international competition
of the genre in Hungary.

Ella davletshina (RUS) – dokumentumfilm rendező, producer, fesztiváligazgató / documentary film director, producer,
festival director
Az Orosz Operatőrszövetség tagja. A Moszkvai filmintézetben diplomázott. Rendező, vágó. 1997 óta a független Meetings
in Siberia szervezet elnöke, és az ugyanezen nevű novoszibirszki fesztivál igazgatója és producere.
Film director, scriptwriter, producer, member of the Union of the Cinematographers of Russia. President of the organisation
“Meetings in Siberia”. President and producer of the international film festival “Meetings in Siberia” (Novosibirsk).

NEMZETKÖZI ANIMÁCIÓS, KÍSÉRLETI ÉS TÁNCFILM ZSŰRI
INTERNATIONAL ANIMATION, EXPERIMENTAL AND DANcE FILM JURY
Priit Tender (EST) – animációs- film rendező / animation film director
1971-ben született az észtországi Tallinban. A Tallin Egyetem Képzőművészeti karán szerzett diplomát. Filmjeit szürreális
képzelet és fekete humor szövi át. Dokumentumfilmek rendezőjeként is feltűnik, emellett az Észt Művészeti Akadémián
tanít animációt. / 1971 Tallinn, Estonia. He has graduated Tallinn University at the Faculty of Art Education. His author films
are driven by surreal imagery, black humor and dark existential journeys. He is recently involved in documentary filmmaking
and teaching animation in Estonian Art Academy.
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Phil mulloy (UK) – animációs- film rendező / animation film director
Animátori munkásságát megelőzően Mulloy az 1980-as évek végéig élőszereplős filmek írójaként és rendezőjeként dolgozott.
Animációit leggyakrabban a „szatirikusan groteszk” jelzővel illetik, mivel azok gyakran humoros, olykor pedig megdöbbentő
módon mutatják be az emberi természet sötét oldalát.
Mulloy worked as a writer and director of live-action films until the late 1980’s before becoming an animator. His animations
have been described as "satirical grotesque" and often portray the dark side of human nature and contemporary social, political, and religious values in a humorous and at times, shocking way.

radu Igazság (ROM) - animációs- film rendező, 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.

MAgYAR FILMEK NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
INTERNATIONAL JURY OF HUNGARIAN FILMS
Boris mitic (SRB/CRO) - dokumentumfilm rendező / documentary director
1977-ben született. Több kontinensen élt már, majd visszaköltözött Belgrádba, harcolt a háborúban, 5 évig dolgozott a nemzetközi médiának, megértett pár dolgot és a hátralévő életét a családjának, a futballnak és a kreatív dokumentumfilmeknek
szentelte.
Born in 1977. He lived on a few continents, settled back in Belgrade, fought a war, worked for 5 years for top-level international
media, understood some things and dedicated the rest of his life to his family, football and creative documentaries.

Kreet Paljas (EST/HUN) - programigazgató / program director
Kreet Paljas az Észt Hét, a Balti-tengeri Filmfesztivál és a Finn Filmnapok kulturális működtetője, alapítója és társszervezője.
2003 óta segíti a magyar és észt animációs filmezést. Jelenleg az Anilogue Nemzetközi Animációs Fesztivál programigazgatója. / Kreet has been working on Anilogue since its foundation in 2003. Next to her duties on the festival she also organises
Estonian Film Days in Budapest, the Baltic- Sea Festival and is a curator for art house films for distribution in Hungary.

radu Igazság (ROM) - animációs- film rendező, vizuális művész / animation director, visual artist

ÚTON ON THE ROAD ONLINE FILMFESZTIvÁL ZSŰRIJE
JURY OF THE 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
2011-ig a Duna Televízió dramaturgiai vezetője. Munkája elismeréseként megkapta a Balázs Béla filmszakmai díjat, de produceri tevékenységét számos más hazai és nemzetközi díj is jelzi. / As a producer, first in the Béla Balázs Studio between
1974 and 1995, 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 filmmaker generations to start their career. Holder of Balázs Béla Award.

Varga Balázs (HUN) - filmtörténész / film historian
Filmtörténész, az ELTE BTK Filmtudományi 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. / Film historian, lecturer at ELTE BTK Film Science Department, founder of Metropolis film
theory and film history journal. His field of research is the contemporary Hungarian and East European film and documentary.
He has been a member of the Mediawave Pre- Selction Jury for many years.

BALáZS Zoltán (ROM)
1977-ben született Sepsiszentgyörgyön. Doktori fokozatot 2014-ben szerzett a Temesvári Nyugati Egyetem Művészeti
Karán. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszék vezetője és oktatója. 2008-2011- ig főszervezője
volt a nagyváradi Metrion Animációs Filmfesztiválnak.
1977 Sfântu Gheorghe, Romania. He is the head of the Department of Art at the Partium Christian University in Oradea. In
2008-2011, he was the main organizer of the Metrion Animated Film Festival.
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Őrhegy udvarház, Ravazd

2018. május 19-21.
Már kissé a múlt homályába vész, hogy miként alakult át fokozatosan „ravazd” a mai működési formájába,
amikor a nyári táborok hagyományát folytatva először csak egy Mediawave afterparty volt, majd egyre inkább
különböző honi és határon túli civil szervezetek, művészeti csoportok pünkösdi találkozóhelyévé, bemutatkozási, kapcsolaterősítő helyévé vált. Pünkösd, mint egy karakteres nyárelő ünnep, több ősi, kultikus elemet
is rejtő hagyományával és azok újraértelmezésével sok közösségalakításai lehetőséget rejt előttünk. Ezek
alakításával szeretnénk tölteni idén is az időt.

MEDIAWAVE Nyári Művészeti Műhelyek és Közösségi Együttlét
művészeti, közösségi és természetmegismerő műhelyek
Kond kastély és somogyfajszi madárparadicsom

2018. július 11-21.
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!
információ: hartyandi@gmail.com

