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ELŐSZÓ

egy év hosszú idő. fakul az emlékezet az élet apró ciklusaiban. koncertek, filmvetítések hosszú sora, 
számtalan buli és vigasság éri, ugyanakkor feledteti egymást.

kell lennie azonban valaminek, ami átvillan a múlton, és utat nyit a jelenbe.

A meDiAWAve egy ilyen átjárhatóságot adhat: már második alkalommal, szombathelyen, 
ahol gyökeret vert és új lehetőségek előtt áll a fesztivál. mert szeretjük a tágas fő tér nyüzsgését, 

az AgoRA – savaria filmszínház patináját vagy a Weöres sándor színház frissességét!

korábban azt írtuk, hogy talán az első nyári napokat koszorúzza a meDiAWAve, idén ez biztosan így lesz,
hiszen júniusi aranyló nappalokon és meleg éjszakákon keresztül lüktet majd savaria szívében a zene, 
hűs termeivel csábít a mozi és ad enyhülést a színház, miközben újra és újra összefonódik a kultúra, 

a tudomány és a szórakozás.

mire hívjuk önöket?

Autentikus és underground muzsikára, határon innen és túl, isztambuli élményekre, melyeket furcsán
kiegészít majd az egri Csillagok kockáinak pergése, közös gitározásra hendrix dicsfényében, 

bor- és pálinkakóstolásra, 
hogy bejárjuk képzeletben, koccintva az egész kárpát-medencét!  s mellette filmeket kínálunk, 

különleges mozgóképeket a nőről, aki teremt és felmagasztosul, távoli vidékekről, 
melyek közelebb vannak hozzánk, mint gondolnánk, mert mindenhol ott rejtezik az emberi lényeg minden

szépségével és szörnyűségével együtt.

magyarul és európaiul szólunk, mert a meDiAWAve a találkozásról is szól! mindenkit várunk a terekre,
mozikba, színházba, hogy megmutassuk és tovább örökítsük azokat a pillanatokat, melyekben megbújik az
alkotás vágya és tapasztalata, a kultúra bája, mely nem távoli derengés, hanem melletted születő, izgalmas

kísérlet.

ezekben a percekben kell úgy éreznünk, hogy nem lehetünk másutt: 
ott kell lennünk és együtt kell lennünk… 

mert ez a fényÍRÓk fesztiváljA, 
a PáRhUzAmos mŰvészetek ÜnnePe, 

a meDiAWAve!
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Buzás mihály, szombathely szülötte elhatározta, hogy a meDiAWAve fesztivál alkalmából hely-
reteszi a dolgokat és újabb hungarikummal gazdagítja a magyar gasztronómia palettáját. Amint
a fröccsöt jedlik ányos révén győrhöz, így ezentúl a Desca hungaricá-t a világ szombathelyhez
fogja kötni.

Desca Hungarica
A magyar konyha méltán világhírű.
önmeghatározásunk nagybetűvel szedett Alfája és Óme-
gája. néha viszont az embernek kedve támad egy zsíros
deszkára. Csak úgy. Rendezvényeken pláne. előfordul,
hogy nincs kedvem hosszasan sorba állni, majd ingatag
nejlon tányéron beletörni a műanyag kés-villát valami ma-
gasan strukturált főételbe. Csak nekitámaszkodnék a fal-
nak, miközben kezemben egy zsíros deszkával azon
morfondírozok, hogy az elálló fülű holland trombitás, ott a
színpadon tényleg alulintonálta a kétvonalas fiszt, vagy
sem. mire eldöntöm, el is fogy a deszka. A zsíros deszka a magyar gasztronómiai néplélek leg-
mélyebb bugyraiból bújt elő. A világ többi részén teljes megdöbbenéssel veszik tudomásul, hogy
mi ezt megesszük, következésképpen ez is egyfajta hungarikum. valószínűleg még az őshazából
hoztuk magunkkal a nyereg alatt. és akkor még nem is említettem azt a példátlan változatos-
ságot, amit a zsíros deszka terén produkál ez a kicsi, de leleményes nemzet. közismert, hogy
az olaszoknak számtalan elnevezése van ugyanarra a tésztára aszerint, hogy milyen alakú,
hosszúkás, szögletes, üreges, tömör, sima felületű, vagy rovátkolt, ferdén vagy egyenesen vá-
gott, stb… Ugyanezt a változatosságot könnyedén hozzuk mi is a zsíros deszkával, csak jóval
kisebb volt a píárja. eddig...
Disznózsír, kacsazsír, libazsír, sült hús zsír (azokkal a fincsi, barna kis izékkel) kolbászzsír, sózott,
sima, erős Pistás, darált paprikás, piros aranyos, zöldpaprika szeletes, pritamin paprika szeletes,
ugyanezek karikára vágva, esetleg csemege és méregerős változatban, uborkás, hagymás,
azon belül vöröshagymás, lilahagymás, újhagymás, póréhagymás, snidlinges, stb… stb…
stb…  A lehetőségek száma végtelen. ezt a végtelent célozza meg a Desca hungarica gaszt-
ronómiai offenzíva.

Buzás mihály - Desca hungarica - chef de protocol

KEDVES FESZTIVÁLOZÓ!

MEDIAWAVE Gasztrofesztivál
• Ínyencségek tere •

Borházak:
haraszti Családi Pincészet és szőlőbir-
tok (Palkonya-villány) • kreinbacher Bir-
tok (somló) • Deé Családi Pincészet
(Pannonhalmi Borvidék), Bakkhosz aján-
dékborok (mátraalja) • fekete Borpince
(szekszárd) • németh Borház (keszt-
hely) • árva-major Borház (vaskeresz-
tes) • szent istván Borház (gyulakeszi)
• tAliA - tokaji borok tállyáról (tokaj)
Pálinka házak:
magyar Pálinkaudvar (tét) • Brill Pálin-
kaház (harc) • Csalló Pálinkaház (Bala-
tonalmádi-vödörvölgy) • Rácz és Rácz
Pálinka manufaktúra (Dunakiliti)
Sörök háza I: A Borsodi és a Cinema
Café bemutatja: kiváló szűrt és szűretlen
hazai és külföldi sörök, minden ízlésnek
Sörök háza II: Az „aClub” egyetemi
klub bemutatja a Prémium sörök házát. 
Utazás a sörök világában: eredeti cseh,
német, belga és ír sörök.
Orange Coctailbár:
frissen facsart gyümölcslevek és alko-
holos koktélkülönlegességek
Étkek, Finomságok Házai:
A Balaton grill ételei között a magyaror-
szágon élő szerb, horvát, sváb diaszpó-
rák különlegessége található meg. • 
szombathelyi kemencés langalló, rétes-
sel, tócsnival (A tésztát a helyszínen da-
gasztjuk, nyújtjuk, sütjük, ízesítjük).
Ördögszekér kézműves kira-
kodóvásár:
A fesztivál látogatóit a kirakodók soka-
sága várja az ínyencségek terén.

Az első meDiAWAve hosszú hétvégén szabadtéri, ingyenes programokat kínálunk a kedves közönségnek a szombathelyi fő
téren, két színpadon, valamint kis részben a szimfónia udvarban és a mozi aulájában. igazi csemegéket ígérünk látogatóinknak:
rögtön az első nagyszínpadi fellépőnk Ferenczi György és a Rackajam, akikkel a szombathelyi muzsikusokból toborzott etno-
műhely tagjai is bemutatkoznak. Pénteken különlegességek egymás után: a living Room duója kiegészülve magyar zenészekkel
speciális élményt ígér, hogy aztán az estét a kultikus török baba zula produkciója koronázza meg. A nemzeti összetartozás
napján moldvai, gyimesi, magyar népzenék és -táncok, finomságok csábítanak, hogy aztán a napra együttes megmutassa,
milyen a 21. században a kárpát-medencei muzsika. Ráadásul Winnetou is érkezik kajárpécről, mert az apacs törzsfőnök
bizony kötődik hazánkhoz!
A hétvégét blues- és rockriffek zárják, immáron harmadszor thanks jimi nap, hey joe-val, gitáremeléssel, igazi piknik han-
gulattal! 
ne feledjenek a programok mellé bort és pálinkát kóstolni, és persze ismerkedjenek meg a Desca hungaricával, a meDiAWAve
hivatalos eledelével! és még két fontos dolog: filmvetítéseink az aGoRa – Savaria Filmszínház termeiben zajlanak végig a
fesztivál ideje alatt, valamint a mozi és a mellette található fedett udvar rossz idő esetén esőhelyszínként szolgál!

Szombathely, Fő téR / Main SQuaRe aGoRa – Savaria Filmszínház / Cinema
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17:00 Feat 1. jÁtéKFilMeK 1. (95')
jeanne labRune (fRA): Special treat-
ment / Különleges bánásmód 95 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

nagyterem / Main Hall

19:00 FiC 4. KiSjÁtéKFilMeK 4. (99')
laura biSPuRi (itA): Passing time /
Múló idő 10 min. • Daniel Mulloy
(gBR): baby / bébi 25 min. • Katarzyna
KliMKieWiCz (Pol): hanoi-Warsaw /
hanoi-Varsó 30 min. • alain DeyMieR
(esP / fRA): the Red Curtains / Vörös
függönyök 34 min.

21:00 Feat 3. jÁtéKFilMeK 3. (124')
alexei PoPoGRebSKy (RUs): how i
ended this Summer / Így ért véget a
nyaram 124 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

17:00 DoC 3. DoKuMentuMFilMeK 3.
(102') Rimantas GRuoDiS & julija
GRuoDiene (lit): the River / a folyó  30
min. • ohad itaCh (isR): loving Sophia
/ Drága Sophia 72 min.

19:00 DoC 1. DoKuMentuMFilMeK 1. 
(100') FoRGÁCS Péter (hUn): hunky
blues az amerikai álom / hunky blues
- american Dream 100 min.

21:00 DoC 2. DoKuMentuMFilMeK 2.
(84') Stefan ConStantineSCu & julio
Soto (Rom / esP): My beautiful Dacia
/ az én gyönyörű Daciám 75 min. •
Sasha anDReWS (gBR): boat Dreams /
hajó álmok 9 min.

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

Jeanne LABRUNE (fRA): Special Treatment / 
Különleges bánásmód 95 min.
prostituált – pszichológus – speciális vágyak megvalósulása
Alice egy luxus-prostitu-
ált, aki negyven év fölött
már kezd belefáradni
munkájába, és egy tera-
peuta segítségével meg
szeretné változtatni életét.
Xavier egyre fárasztóbb-
nak érzi páciense mono-
lógjainak hallgatását.
majd mikor felesége el-
hagyja, találkozik Alice-
szal. mindketten külön-
leges bánásmódra vágynak. A film főszereplője a zseniális isabelle huppert, akit a
zongoratanárnő című filmből ismerhetnek a magyar nézők.

Alexei POPOGREBSKY (RUs): How I Ended This Summer / 
Így ért véget a nyaram  124 min.
béke és rettegés, kemény férfiak harca a kihalt, jeges északi
kutatóállomáson…
A hely egykor fontos ku-
tatóállomás volt a jeges-
tenger egy távoli szigetén,
de ma csupán két lakója
van: szergej, a tapasztalt
meteorológus és a friss-
diplomás Pavel. A hajót
várják, ami majd hazavi-
szi őket. egy nap, amikor
szergej épp horgászik,
Pavel fogadja a rádióüze-
netet, amiről nem mer beszámolni szergejnek de a félelem, hazugságok és kételyek
kezdik megmérgezni a légkört...

Ohad ITACH (isR): Loving Sophia / Drága Sophia  72 min.
rocksztárból drogos prostituáltá válás igaz és nagyon kemény
története
A felnőtté válás útjának sötét foltjait tárja fel ez a bevándorlók sorsát erőteljesen áb-
rázoló film.  A moldovából izraelbe érkező sophia többre vágyik, mint ami megadatott
neki. művelt szülei képtelenek lányukat kontrollálni, mikor egy rock együttes éne-
kesnőjeként lassan lecsú-
szik a drogok és pros-
títúció világába. sophia
erős és gyenge, sebez-
hető és érzéketlen. Az el-
tévelyedés sötétségbe
vezető útját ohad itach
erőteljes filmjében doku-
mentálja, emellett a to-
vábblépés lehetőségét is
felkínálja.

F i l m p r o g r a m o k –  F i l m  p r o g r a m s
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16:30 a nyugat-magyarországi
egyetem Szombathelyi Művészeti 
intézetének vizsgakiállítása 
megnyitja: nagy Anna esztéta  
Csatlakozó rendezvény!

17:00 liVinG RooM  
(AUt/sWi) concert / concert

KéPtÁR / aRt GalleRy
kiállítóterem / exhibition hall

KéPtÁR / aRt GalleRy
nagy kiállítóterem / big exhibition hall

Fő téR / Main SQuaRe
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17:30 FeSztiVÁlKÖSzÖntő / 
OPENING CEREMONY
köszöntőt mond: 
halász jános - Parlamenti államtitkár
nemzeti erőforrás minisztérium

17:45 KiÁllÍtÁSnyitÓ / 
oPeninG eXhibition
útleÍRÁS – Sinai VaRGa Gizella 
KiÁllÍtÁSa (iRAn/hUn)
megnyitja: Dr. feledy Balázs művészeti író

19:30 MÁjuSFa KitÁnColÁS / 
MayPole DanCe PaRty 
A meDiAWAve csapata a Boglya együttes,
gencsapáti legénycéh, Boka gábor vásári ki-
kiáltó művész és a nagyközönség segedelmé-
vel - a hagyományokhoz illeszkedve - április
30-án este májusfát állított a város lányai tisz-
teletére. A fesztivál nyitónapján ünnepélyesen
kitáncoljuk és kidöntjük a fát, amelyhez várjuk
a város segítőkész lakosságát, hogy ez az ősi
hagyományt őrző szép szokás, közösségi ese-
mény tovább éljen.

20:00 FeSztiVÁlnyitÓ / 
OPENING CEREMONY
megnyitja: 
Dr. Puskás tivadar - szombathely
megyei jogú város polgármestere,
sragner lászló - a meDiAWAve
Alapítvány elnöke

20:15 FeRenCzi GyÖRGy & 
RaCKajaM (hUn) concert / concert
+ PC 21. MeDiaWaVe ethno zenei
MŰhely zÁRÓKonCeRt / MeDiaWaVe
ethno MuSiC WoRKShoP CloSinG 
ConCeRt 
vezető / leader by: ferenczi györgy

18:00 “az utat én aKaRtaM, MeRt
enGeM aKaRt az út” – kiállításnyitó
performance (iRAn/hUn) 
Rendező / directed by: Sinai Samira; előadják
/ performers: Samira Sinai, Chaichi helia, Ko-

Fő téR / Main SQuaRe Ünnepi könyvheti 
felolvashow

SZombathely az Olvasás Fővárosa Is
A nyugat-magyarországi egyetem savaria
egyetemi központ könyvtára (szombathely)
„Ünnepi könyvheti felolvashow” programmal
népszerűsíti az olvasást június 2-án az Ünnepi
könyvhéthez kapcsolódóan, mely egyben az
ünnepi könyvhét megnyitója is lesz szombat-
helyen.
9.00 nyitó - nyme sek aulájában - Prof. dr.
gadányi károly, a nyme sek elnök-rektorhe-
lyettese
Felolvasás az alábbi olvasópontokon
9.15-16.00 nyme savaria egyetemi központ

könyvtára
11.00-16.00 Weöres sándor szobor
13.00-24.00 Cafe frei
13.00-16.00 helyijáratos autóbusz
13.00-16.00 oladi általános művelődési köz-
pont és könyvtár
14.00-16.00 smile az angol nyelviskola (angol
nyelvű olvasópont)
15.00-18.00 Berzsenyi Dániel könyvtár
Fő tér
14.00 Az ünnepi könyvhét megnyitója - Dr.
Puskás tivadar szmjv polgármestere
14.10-17.00 Az ünnepi könyvhét megnyitó
programja (majorettek, fúvósok, iskolák leg-
népszerűbb olvasmányai) közreműködnek: Dr.
fűzfa Balázs irodalomtörténész, szabó tibor
színművész
16.00-16.10 flash mob (villámcsődület) a fő
téren az olvasás elkötelezettsége mellett.
Kísérő programok a nyme SeK Könyvtárában:
9.00-16.00 irodalmi gyalog galopp szombat-
helyen
9.00-16.00 scrabble bajnokság (13.00 órától
a Cafe frei-ben is )
9.00-16.00 virtuális digitális erőd játék
9.00-16.00 k’neX - kreatív játék a sek aulá-
jában
16.30-17.00 Pályázatok eredményhirdetése 
17.00-18.00 zenés irodalmi délután
18.00-19.00 Beugró a nyme sek hallgatóinak
közreműködésével 
a részletek: http://szofi.neobase.hu

18:30 “DeSCa hunGaRiCa” 
PReMieR éS FoGaDÁS 
Rendező / directed by: buzás Mihály

máromi judit, jeszenszky istván
filmösszeállítás és technikai asszisztens / vi-
sual and technical assistante: Chaichi nima
Sinai SaMiRa - 1970-ben született teherán-
ban, iránban. édesanyja gizella varga sinai
magyar festőművész, aki 43 éve él iránban,
édesapja neves iráni filmrendező, több nem-
zetközi fesztivál díjazottja. tanulmányait a te-
heráni színművészeti egyetemen végezte,
mint díszlet és ruhatervező (1994). több, mint
40 színházi darab és film díszlettervezője és
színésze. hét performance írója és rendezője.
két dokumentumfilm rendezője: tánc a kame-
rával (2006), A gyökerektől a lombig (2009 -
Dunatv)

MeDiaWaVe GaSztRoFeSztiVÁl 
egész nap ételkülönlegességek • MeDi-
aWaVe specialitás - DeSCa hunGa-
RiCa • SÁnDoR jÓzSeF PéteR
alKotÁSz jÁtéKSzobRai • VizSolyi
nyoMDa
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LIVING ROOM (AUt/sWi) 

Christoph Pepe auer - basszusklarinét / bass clarinet, gloc-
kenspiel; Manu Delago - "hang" (ütőhangszer) / hang
A living Room egy formabontó duó, mely a basszusklarinét kü-
lönlegesen nagy hangterjedelmének és a ́ hang´ nevű, varázslatos
ütőhangszer hangzásvilágának ötvözésével kísérletezik. A duó
eme különleges hangszerösszeállítással gyönyörködtető hangfüg-
gönyöket hoz létre, amelyek olyannyira nem illeszthetők semmi-
lyen stíluskategóriába, hogy feldolgozásaikba éppúgy belefér a
saját szerzeményeken túl a nirvana vagy Beatles újraértelmezése
is. talán nem véletlen, hogy a londonban élő manu manapság
Björkkel készít lemezt. A duó 3-án este magyar muzsikusokkal
hoz létre egy igazi szombathelyi produkciót.
the first-ever Bass Clarinet - hang - duo approaches their fresh
take on chamber music without any confinements or restrictions,
performing original compositions as well as creative arrange-
ments of popular music, by artists such as nirvana and the Be-
atles. 
„…an oasis… lovely and genuinely creative music…“ 
(the herald, edinburgh)

ÚTLEÍRÁS – SINAI VARGA 
GIZELLA IRÁNBAN ÉLŐ 
FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
(iRAn/hUn) kilállítás / exhibition
megnyitja: Dr. feledy Balázs művészeti író

„Az állomáshoz érve
kiszállnak az utazók.
én az utazást szeretem,
A végállomás nekem 
maga az Út.”

(mohammad jafari)
„Régóta elkezdődött
bennem a vágy, hogy
bemutassam az "Útle-
írás" nevű sorozatomat a
magyar közönségnek. Az
egész egy utazótáská-
ban foglal helyet, és ha
kinyitom, mindenki látni
fogja, hogy mennyi levél,
írás, emlék, festmény
gyűlt össze benne az
évek során, átitatva
örömmel, szomorúság-
gal, vágyakkal, tapaszta-
latokkal. Azt hiszem,
minden hős, akikről a le-
gendák és mesék be-
szélnek az "utazásokon"
keresztül lettek igazi,
nagy, halhatatlan figurák
az emberiség történeté-
ben. ezek a hősök utazá-
suk előtt és közben sok mindent kaptak az útra, és találtak is jeleket,
tárgyakat, amelyek fontosak voltak, hogy elérjék a célt; talizmánt, sze-
rencsét hozó ékszereket, jegykendőt, zacskóban anyaföldet. volt egy
szokás keleten: nemesek gyermekei, királyfiak, hadvezérek a csata
előtt a gyolcsingükre védő imákat írattak, hogy ezek a szent írások
védjék őket, hogy sebezhetetlenek maradjanak.
nekem is vannak varázsruháim; szeretteim levelei, barátoké, szülőké,
akik már rég meghaltak, gyermekeim és gyermekeik rajzocskái, jókí-
vánságai, szerelmeim rég elhangzott vallomásai, üzenetei. ezekből áll-
nak az én varázsruháim, ezek védtek és kísértek az "Utamon"! A ruhák
mellett festmények is vannak az utazótáskában, feltekerve, mint utazó
kárpitok…” gizella varga sinai, festőművész, teherán
Gizella Varga Sinai, Artist
i was born in hungary in 1944. i studied art education at the "Akade-
mie for Angewandte kunst" in vienna/Austria and came to iran in 1967.

FERENCZI GYÖRGY & RACKAJAM
(hUn)  PC 21. meDiAWAve ethno zenei mŰhely
Ferenczi György - ének, szájharmonika, hegedű / vocal, harmonica,
violin • apáti Ádám - basszusgitár, szájzongora, vokál / e.bass, vocal
• bizják Gábor - kürt / french horn • jankó Miklós - cayon, vokál /

vocal • Kormos levente - gitár, vokál / guitar, vocal • Pintér zsolt -
mandolin, vokál / vocal
ferenczi györgy a magyar zenei élet saját, egyedi stílust létrehozó fi-
gurája. De nem egyszerűen zenei újító és szintetizáló, hanem egy sa-
játos életérzés, hozzáállás, szellemiség közvetítője, amely egyre
erőteljesebben hat a magyar zenei progresszióra. A rock mentalitást
a népivel szintetizáló muzsikus és zeneszerző. Új értékek felemelője
és feledésbe merülő hagyományos értékek leletmentője, újraértelme-
zője, mint zenei, mint irodalmi szempontból. saját zenei világának be-
mutatásán túl tudatosan foglalkozik az utánpótlás képzéssel, a szellemi

muníció, hozzáállás önzetlen átadásával a fiatal muzsikus generációk
számára. e szálon összetalálkozott, egymásra talált a meDiAWAve if-
júsági művészetgondozó tevékenységével (Passport Control) és 2007
óta közel tíz zenei műhelyt vezetett a meDiAWAve különböző rendez-
vényei keretében.
ferenczi is the definitive performer, an experimenter. he provides so-
mething new in every concert, you can rarely hear the same song in
the same way again, you always get something special. the musical
talent, the great sense of humour and the blend of hungarian folk into
blues and funky makes every concert a special experience you never
forget.
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17:00 Feat 4. jÁtéKFilMeK 4. (94') 
Phan Dang Di (vie / fRA / geR): Don't be
afraid, Bi ! / ne félj, Bi!  94 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

nagyterem / Main Hall

19:00 ani 2. aniMÁCiÓSFilMeK 2. (112')
Mati KÜtt (est): Sky Song / égi dal 45
min. •  Ralf KuKula (geR): the Man
Who Still believed in the Stork / az
ember, aki még hitt a gólyában 8 min.
• WonhÁz annamária (hUn): Falun / at
the Countryside 11 min. • Gregor
DaShubeR (geR): never drive a car
when you're dead / Sose vezess, ha
halott vagy 10 min. • CaKÓ Ferenc
(hUn): érintés / touch 6 min. •  Vergine
Keaton (fRA): i Was Crying out at life.
or for it 9 min. • emmanuel GoRin-
Stein (fRA): the water tower player /
a víztornyista 15 min. • isabel heR-
GueRa (esP): Ámár 8 min.

21:00 Feat 9. jÁtéKFilMeK 9. (76')
nicolás PeReDa (meX / CAn / neD):
Summer of Goliath / Góliát nyara 76
min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

17:00 DoC 4. DoKuMentuMFilMeK 4.
(103') Piotr zlotoRoWiCz (Pol): Char-
coal burners / Szénégetők 15 min. •
Peter KeReKeS (AUt / Cze / slk): Cook-
ing history / hogyan főzték a történel-
met? 88 min.

19:00 DoC 8. DoKuMentuMFilMeK 8.
(92') tomek WySoKinSKi (Pol): incan-
tatio / Varázslat 14 min. • Matei
alexandru MoCanu (Rom): Shukar Col-
lective Project / the Shukar Collective
Project 78 min.

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

Peter KEREKES (AUt / Cze / slk): Cooking History / 
Hogyan főzték a történelmet? 88 min.
Hogyan lőtték ki ‘56-ban a hadsereg főszakácsának 
gulyáságyúját…?
ki gondolta volna, hogy a
háborút fazekakban és
serpenyőkben is meg
lehet vívni? ezen erőtelje-
sen szatirikus film arra fó-
kuszál, hogy a háborúk-
ban tevékenykedő szaká-
csoknak van egy egyedü-
lálló, s egy eddig még fel
nem fedett pszichológiai szerepe: egy csapatot élelemmel ellátni fontos taktikai kér-
dés, mert az „…éhes katona nem érzi magát biztonságban”! 

Matei Alexandru MOCANU (Rom): Shukar Collective Project /
The Shukar Collective Project  78 min.
A drum&bass és a cigány zene határán… a fesztiválzárón 
élőben is, a Román Kulturális Intézet támogatásával!
A tradícionális és a mo-
dern, a felpörgetett és a
hétköznapi élet, a művé-
szet és improvizáció, az
elektro és cigány zene
határán találjuk a shukar
kollektív Projektet. egy
heves és színes videóesz-
szé a román urbán zene
modern történetéről.

Phan Dang Di (vie / fRA / geR): Don't be afraid, Bi ! / Ne félj, Bi!
94 min. Jégbe fojtott érzelmek és fülledt erotika napjaink tró-
pusi Vietnámjában
Az európát napjainkban
sokkoló kínai fejlődési pá-
lyát pár év lemaradással
követő vietnám minden-
napjait mutatja be érzék-
letesen e finom és
érzékeny játékfilm.
Bi, a hatéves gyerek, a
szülei, a nagynénje és a
szolgái egy öreg házban
élnek hanoiban. Bi kedvenc játszótere egy jéggyár… A nagynéni egy igen prűd kö-
zépiskolai tanár, aki egy buszon való találkozás után egy diák iránt kezd vonzalmat
érezni. ez megbolygatja az életét. 

21:00 iX. FilMtett-Duna MŰhely
alKotÓtÁboR FilMjei 2010. (54‘)
hoMoRÓDFÜRDő 
Bertóti Attila: tábori szignál • kisjáték-
filmek: lászló józsef: A gödör • Bakó
kincső: jobb kanyar • oláh Badi le-
vente: nAgyő • monhalt ákos: trash

motel • Animációk: Patrovits tamás: Ani-
mációs szignál • láng orsolya: állatok
farsangja • kádár melinda: Phobiarium •
török tihamér: klinika • orosz Anna ida:
teve-mese • Balázs klára: tánc • vodál
vera: A nagy fogás • gergely szilárd:
hello tourist • operatőri etűdök: Pákozdi
ágnes: legenda • Bán Attila: tűzbeszéd

F i l m p r o g r a m o k –  F i l m  p r o g r a m s
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Fő téR / Main SQuaRe

20:30 liVinG RooM SzoMbathely
(AUt/sWi/hUn) koncert / concert
21:30 FatiMa SPaR anD 

the FReeDoM FRieS
(tUR-Bol-mAC-AUt) koncert / concert

SziMFÓnia CaFé
baRtÓK teReM udvar / baRtoK hall yard

Belépő / Ticket: 500 Ft

23:30 nyitÓbuli / oPeninG PaRty
A fesztiválon résztvevő hazai és nemzetközi
muzsikusok és táncosok részvételével!
With the cooperation of the festival´s musici-
ans and dancers. (Romungro gipsy Band, Rom
Po Drom táncegyüttes, Apnoe, Csángálló,
BaBa zula, Both miklós)

MeDiaWaVe GaSztRoFeSztiVÁl 
egész nap ételkülönlegességek • MeDi-
aWaVe specialitás - DeSCa hunGa-
RiCa • SÁnDoR jÓzSeF PéteR
alKotÁSz jÁtéKSzobRai • VizSolyi
nyoMDa

10-15:00 Fő téR az eGéSzSéG
egész napos egészségvédelmi programok,
bemutatók.
szervező: vas megyei tit egyesület 
15-18:00 FeSztiVÁl tÁRSaSjÁtéK
A kUlt-tÚRA programban résztvevő
nyári fesztiválok közös társasjátéka (öt-
letgazda és megvalósító: öt templom
fesztivál, győr), ahol belépőket lehet
nyerni a következő rendezvényekre: 
művészetek völgye, thealter színházi
fesztivál - szeged, szárnyas sárkány
hete Utcaszínházi fesztivál - nyírbátor,
ördögkatlan fesztivál - villány környéke,
hétrétország fesztivál - szerek és por-
ták fesztiválja, őriszentpéter), meDiA-
WAve fesztivál - szombathely

k ö r u t a z á s  f e s z t i v á l r ó l - f e s z t i v á l r a w w w. k u l t - t u r a . c o m

v i d é k i
m ű v é s z e t i
f e s z t i v á l o k
p a n o r á m á j a

leVéltÁR / aRChiVeS 

08:30-15:00 tÖRténeti - tuDo-
MÁnyoS KonFeRenCia
„Kémek, ügynökök, besúgók
1. – Az ókortól Mata Hariig”
szervező: vas megyei levéltár, országos
levéltár
08:30 Majthényi lÁSzlÓ vas megye
közgyűlésének alelnöke: köszöntő
08:35 GyaRMati GyÖRGy igazgató
(állambiztonsági szolgálatok történeti
levéltára): megnyitó
Előadások:
08:45 KeRtéSz iStVÁn (Budapest):
katonai felderítés, kémkedés és kom-
munikáció a görög–római világban 

09:10 FeiSzt GyÖRGy (szombathely):
A kormányzati információáramlás sze-
repe egy 15. századi bűntény felderíté-
sében
09:35 DoMinKoVitS PéteR (sopron):
kémkedő familiárisok a Bocskai-felkelés
idején
10:15 KeReKeS DÓRa (Budapest): tit-
kosszolgálat volt-e a habsburgok 16-17.
századi „titkos levelezői hálózata”?
10:40 SoÓS iStVÁn (Budapest): Pesti
egyetemi tanárok a bécsi titkosrendőr-
ség szolgálatában, 1790–1830
11:05 PajKoSSy GÁboR (Budapest):
kormányzati informátorhálózatok ma-
gyarországon a reformkorban
11:30 heRMann RÓbeRt (Budapest):
hírszerzők és kémek az 1848/49. évi
szabadságharcban
12:10 DeÁK ÁGneS (Budapest): Rend-
őrinformátorok a hadbíróságok árnyéká-
ban. haynau és geringer ügynökei
12:35 KÖVéR GyÖRGy (Budapest): A
„000” fedőnevű ügynök. ferencváros,
1884
13:00 bebeSi GyÖRGy (Pécs): egy si-
keres orosz kettős-ügynök a 20. szá-
zad elejéről: jevno Azef
13:25 Katona CSaba (Budapest):
„mata hari szeress belém!” mata hari
alakjának magyarországi jelentésválto-
zásai

19:00 CSÁSzÁRoK naPja:
SePtiMuS SeVeRuS
vendég: dr. katona Attila történész
házigazda: jordán tamás
Weöres Sándor Színház társrendezvénye

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe
KRúDy Klub

Belépő / Ticket: 2000 Ft

1590.

Az első magyar nyelvű Biblia

nyomtatásának éve

nyomtatástörténeti bemutatón-
kon megismerkedhetünk a "fehér
titokkal", amit az ókori kínai,
majd a középkori emberek az
egyik legbecsesebb mesterség-
nek tartottak, a papírmerítéssel
és a papírkészítéssel. Része-
sei lehetünk a betűszedésnek,
valamint a festék elkészítésének,
és legvégül magának a nyomta-
tásnak. kinyomtathatjuk a vizso-
lyi Biblia művészileg rekonstruált
első oldalát a saját maguk által
merített papírra az iparművészeti
múzeum segítségével rekonstru-
ált, korhű nyomdagéppel. további
részletek: www.vizsolyvendeg.hu

júniuS 2-5. KÖzÖtt, 
Fő téR, MinDennaP

új RéGi hanG – Szomjas György
népzenei portréfilmjei
téka tábor, zerkula jános, neti sanyi,
szászcsávási banda, stb. Pénteken és
szombaton a nép téri sarkában!
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LIVING ROOM (AUt/sWi/hUn)

Christoph Pepe auer - basszusklarinét / bass clarinet, gloc-
kenspiel • Manu Delago - "hang" (ütőhangszer) / hang •
Rácz Krisztián - gitár / guitar • horváth Dániel "Dudu" -
hegedű / violin
Igazi szombathelyi produkció!
A magyar muzsikusokkal kibővült, speciális hangszereket
használó  osztrák/svájci csapat három nap próba után bemu-
tatja milyen közös produkciót sikerült összehozniuk.
Az együttesben használt “hang” nevű speciális, dallamhangot
adó ütőhangszert svájcban találták ki. A leginkább ufóra em-
lékeztető “éneklő edény” kellemes hangját hangterápiára is
használják. A svájci német “hang” szó jelentése a “kéz”  szó-
ból ered.
the austrian/swiss duo - using a unique combination of uni-
que instruments – is playing with hungarian guest musicians
this time. the cooperative band will present their creation
after rehearsing through 3 days during the festival. 

FATIMA SPAR AND THE FREEDOM
FRIES 
(tUR-Bol-mAC-AUt) koncert / concert 
Az elbűvölő, török származású énekesnő által vezetett, eklek-
tikusan nemzetközi felállású, főként a Balkán országaiból
származó fatima spar and the freedom fries laza szvingbe
oltott világzenéje, charlestonnal kevert klezmer-muzsikája fel-
hőtlen és igazán táncos szórakozást ígér. A freedom fries
2006-ban robbant be az európai jazzy élvonalba első leme-
zével, a következő évben máris a meDiAWAve színpadán üd-
vözölhette őket a magyar közönség.

3 June (Friday) 2011. június 3 . (péntek)10

A második lemez hangulatában,
megoldásaiban az elsőt követi, ha-
sonló felszabadultság, a stílusok
könnyed keverése jellemzi. ám az
együttes igazából az élő fellépés-
eken csillogtatja meg erényeit: re-
mekül hangszerelt, vidám és
kedves, dzsesszes muzsika, egy
bájos dizőzzel, aki pillanatok alatt
egyedülálló atmoszférát képes te-
remteni.

zenei MŰhelyeK a MeDiaWaVe-en
PaSSPoRt ContRol 21.
június 1-2.: MEDIAWAVE ETHNO ZENEI MŰHELY

vezető: Ferenczi György (Rackajam)

június 3-5.: MEDIAWAVE PROGRESSZÍV ETHNO

ZENEI MŰHELY

vezető: both Miklós (napra)

VÁRjuK jelentKezéSeDet!
további info: www.passportcontrol.eu
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114 June (Saturday) 2011. június 4. (szombat)

17:00 Feat 8. jÁtéKFilMeK 8. (77') Mo-
hammadreza VatanDouSt (iRi): When
the lemons turned yellow… / amikor a
citrom sárgulni kezdett... 77 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

nagyterem / Main Hall

19:00 FiC 2. KiSjÁtéKFilMeK 2. (100')
tomasz MatuSzCzaK (Pol): the fence
/ a kerítés 21 min. • branko iStVanCiC
(CRo): Recycling / Riszájkling 15 min. •
tÖRÖK Marcell (hUn): Margarét / Mar-
garet 42 min. • jeroen jullet (Bel):
the Rains / az esős időszak 22 min.

21:00 Feat 2. jÁtéKFilMeK 2. (75')
aleksei FeDoRChenKo (RUs): Silent
Souls / Csendes lelkek 75 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

17:00 DoC 7. DoKuMentuMFilMeK 7.
(104') Sophia tzaVella (BUl): Paradise
hotel / éden hotel 54 min. • barak
heyMann (isR): lone Samaritan / a
magányos szamaritánus 50 min.

19:00 DoC 5. DoKuMentuMFilMeK 5.
(93') alijan naSiRoV (kgz): Cattle Camp
/ jakpásztorok 28 min. • Filipa ReiS,
joão MilleR GueRRa, nuno baPtiSta
(PoR): li Ké terra 65 min.

21:00 DRoGPReVenCiÓS FilMeK
válogatás az életrevaló egyesület Drog-
prevenciós filmversenyének filmjeiből.

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

Mohammadreza VATANDOUST (iRi): When the lemons turned
yellow… / Amikor a citrom sárgulni kezdett...  77 min. játékfilm
Évek óta iráni filmek nyerik a világ filmfesztiváljait. 
E többször díjazott
film az iráni új hul-
lám egyik jeles, fi-
noman festői és
líraian érzékeny al-
kotása. 
shahrbanoo és shahram
eljegyzése egybeesik az
irak-irán háborúval. mind-
ketten fizikusok és a
frontvonalon önkéntes-
kednek. shahrbanoo az
ütközetben eltűnik.
shahrbanoo több hadifo-
gollyal együtt hazatér, és mikor megérkezik...

Aleksei FEDORCHENKO (RUs): Silent Souls / Csendes Lelkek
75 min. játékfilm
modern merya misztikumok és szertartások
miron szeretett feleségé-
nek, tanyának halála után
legjobb barátjával Aisttal
együtt készül a merya
kultúra szerinti temetési
szertartásra. A meryák
egy finn-ugor népcsoport
a nero tó közelében,
oroszország közép-nyu-
gati részén, akik a 17.
század körül asszimilá-
lódtak ugyan, de míto-
szaik és hagyományaik a modern életformában is fennmaradtak. A két férfi nekivág
a többezer kilométeres pusztának. magukkal visznek két kismadarat kalitkában.
merya szokás szerint miron intim részleteket is megoszt barátjával házasságáról az
úton. Ahogy elérik a szent tavat, a szertartás helyszínét, az az érzés kerülgeti, hogy
nem ő az egyetlen, aki szerelmes volt tanyába...

Filipa REIS, João MILLER GUERRA, Nuno BAPTISTA (PoR): 
Li Ké Terra  65 min. dokumentumfilm
rap – csavargás - álmok
A li ké terra című film két
Portugáliában élő illegális
bevándorló, miguel more-
ira és Ruben firtado életét
mutatja be. örlődnek a
mindennapok valósága és
a portugál állampolgárrá
válás vágya között. Büsz-
kén vállalják magukat, s
álmodoznak egy szebb
életet ígérő jövőről.

F i l m p r o g r a m o k –  F i l m  p r o g r a m s
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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

4 June (Saturday) 2011. június 4. (szombat)

Fő téR / Main SQuaRe

MeDiaWaVe GaSztRoFeSztiVÁl 
egész nap ételkülönlegességek • MeDi-
aWaVe specialitás - DeSCa hunGa-
RiCa • SÁnDoR jÓzSeF PéteR
alKotÁSz jÁtéKSzobRai • VizSolyi
nyoMDa

15:00 CSÁnGÁllÓ (hUn) 
moldvai és gyimesi  csángó népzene / folk
music from moldva
16:00 GyiMeSi DélutÁn (Rom)

18:30 aPnoe FolK unDeRGRounD
(hUn) ethno rock
20:00 naPRa eGyÜtteS (hUn) 
ethno rock 

SziMFÓnia CaFé
Belépő / Ticket: 500 Ft

23:00 CSÁnGÓ buli
Csángálló zenekar, zerkula zenekar

CSÁNGÁLLÓ (hUn)

Csiba júlia - ének/ voice • Sára Csobán - furulya, kavál / flute, kaval • bősze tamás jean-
Pierre - koboz, ütőgardon • Csiba Mátyás - dob/ drum
A zenekar 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a moldvai és gyimesi csángó kultúra zenei vi-
lágát megpróbálja autentikus formában tükrözni. A zenekar felállása ének, furulya, koboz és a
manapság táncházakban elterjedt, s ezáltal nehezen nélkülözhető dob. műsoraikat szívesen

színesítik egy-egy tánc bemutatá-
sával is. A zenekar feladatának te-
kinti a csángó kultúra ápolását. /
the band was formed in 2009 by
having the aim of playing authentic
music of the culure of ´csángó´ in
moldova and gymes. the band´s
set-up with vocal, flute, koboz and
drum, which became necessary
after it got popular in the contempo-
rary culture of hungarian folk dance. 

GYIMESI DÉLUTÁN (Rom) 

eredeti gyimesi csángó népzene, néptánc és ételek / authentic folk music, dance and food
from gyimes, Romania
tankó ilonka – tánc, gyimesi ételek • tankó “Fintu” Dezső – furulya, tánc • Sára Ferenc –
tánc, gardony, koreográfus & zerkula zenekar
+ Szomjas György filmje: A szívben még megvan (zerkula jános portré)
A zerkula zenekar fiatal gyimesi csángó muzsikusokból áll (hegedű-gardony), akiket a nemrég
elhuny, legendás gyimesi vak primás, zerkula jános indított útnak, nevelt élete utolsó éveiben.
jani bácsi a meDiAWAve fesztivál alapfigurájának számított, szinte minden évben itt volt a fesz-
tiválon. nem véletlenül kapta meg a meDiAWAve alapította „Párhuzamos kultúráért” díjat.
A délután célja, hogy eredeti előadókkal ízelítőt adjunk a gyimesi csángó népi kultúrából. A kár-
pátokon túli magashegyi patakvölgyekben, a történelmi magyarország legkeletibb határán élnek
a gyimesi csángók, akik a múlt század végéig elzárt körülmények között voltak és emiatt rengeteg
ősi magyar kulturális értéket őriztek meg. elég csak meghallgatni archaikus magyar nyelvű be-
szédüket. A délután során a meDiAWAve „népi udvarában” nem egyszerűen a színpadra lépnek,
hanem muzsikájuk és táncaik közt lehet velük beszélgetni, megkóstolni ételeiket.

22:00 KajÁRPéCi VÍziReVÜ: Winne-
tou KajÁRPéCen (hUn) 
ismeretgerjesztő vásári kinemaszkeccs (vásári
komédia) / cineskecth-comedy  

új RéGi hanG – Szomjas György
népzenei portréfilmjei

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

aula

10-17:00 eGéSzSéG heti PRoG-
RaMoK - nyitÓnaP - a humán Civil
ház szervezésében 

www.mediawavearchivum.hu
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134 June (Saturday) 2011. június 4. (szombat)

APNOE FOLK UNDERGROUND (hUn)

Mesics György "Mesó" - ének, hegedű / vocal, violin • balogh tibor
- trombita / trumpet • takács Gergely - gitár, kobza/ guitar, kobza • 
Kovács Áron - basszusgitár / e.bass • Valastyán tamás - dobok /
drums
Az első évek útkeresése, tagcseréi után az eredeti progresszív rockos
irányvonal fokozatosan megváltozott, ma a zenekar magyar népzenei
alapokon nyugvó underground zenét játszik. ezt a folyamatot az Apnoe
és mesics györgy „mesó” 2009-es egymásra találása gyorsította fel.
mesó tizenöt éve különböző táncházas zenekarok (matokabinde, Cse-
refa, vizesnyolcas) oszlopos tagja, prímása, de nem kifelejtendő a népi
érdeklődést megelőző Westminster Apu formáció, amely akár az Apnoé
korai előképének is tekinthető. 
ma a nótákat hamisítatlan népi hegedű, elektromos koboz és karak-
teres férfi népi énekhang is gazdagítja.
After searching for the right path by changing members and more, first
years progressive rock melted into a quality underground style based
on hungarian folk. this progress has accelerated once the band and
mesics ´mesó´ györgy had found each other. he has been a fundamen-
tal member, primate of bands (matokabinde, Cserefa, vizesnyolcas)
playing in so called ´folk dance houses´ for the last 15 years, not to
mention his participation in ´Westminster Apu´ original formation of
Apnoé. todays Apnoé songs are enriched by folk-violin sound, elect-
ronic ´koboz´ and strong male voice.    

NAPRA EGYÜTTES (hUn) 

both Miklós - gitár, ének / guitar,
vocal • Krámli Kinga - ének /
vocal • bobár zoltán “boby” -
harmonika, brácsa / accordion,
viola • hegedűs Máté - hegedű
/ violin • Winter Csaba - basz-
szusgitár / e.bass • Pfeiler Fe-
renc - dob / drums
A világzenét játszó napra zene-
kar 2004 őszén alakult Budapes-
ten. Dalaik közös kiindulópontja
a kárpát-medence népzenéje,
amelyet nem autentikus formá-
ban adnak elő, hanem korunk
kultúrájában értelmezik újra, mo-
dernkori hangzásba ültetik át.

KAJÁRPÉCI VÍZIREVÜ: 
WINNETOU KAJÁRPÉCEN (hUn) 

ismeretgerjesztő vásári kinemaszkeccs / cinesketch-comedy
nagy fába vágtuk a tomahawkunkat midőn új produkció létrehozásán
kezdtünk el fáradozni. elszánt küldetéstudattal rendelkezünk a szóra-
koztatás rögös útján, de újabb vállalást is tettünk, az önfeledt, profán
szórakoztatáson kívül az ismeretgerjesztés magasztos terhét is önként
vállunkra vettük.
ez némileg eltér az ismeretterjesztéstől. hogy miben, azt bővebben ki-
fejtjük, ha eljön a fellépés ideje. mint ahogy azt is tisztázzuk, mi köze
old shatterhandnek győrhöz, valamint Winnetounak kajárpéchez.

ehhez persze szükséges, hogy a tagok széles körű ismeretekkel ren-
delkezzenek, és otthonosan mozogjanak a térség zenei világában, és
annak jellegzetes stíluselemeit könnyedén tudják alkalmazni bármilyen
zenei szituációban. A zenekar tagjai korábban a világ- és népzenei
színpadokról jól ismert és sikeres együttesekben játszottak. kiemel-
kedő hangszeres tudásuk, virtuozitásuk, lendületes előadásmódjuk
teszi zenéjüket sajátos erejűvé. Az elektronikus és az akusztikus hang-
zás elegyítése, az elektronikus hangszerek – dob, basszusgitár, gitár
– a népiekkel: hegedűvel, brácsával, tangóharmonikával együtt meg-
szólaltatva eredményezi a naprára jellemző, egyedi hangvételt. 

the latest news is their success in the most important national popular
music awards, in which they won the 2008 fonogram Award in the
category of "World music Album of the year", and the year has only
just begun! `All the expressions and terms – such as ´uniting jimi
hendrix´s and Béla Bartók´s heritage through transilvanian folk and
contemporary music´ - that were used to describe the music of napra
talks united to the audience directly, but there comes a lot of surprises
and unexpected turns in the same time.´ - describes press the 2010
released album called ´holdvilág´ of napra.
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Passport Control 22.
nemzetközi ifjúsági
Művészeti Műhely

Kisharsány, 
2011. augusztus 3-7.

jelentkezési határidő: 

2011. július 15.

FILM / FotÓ / ZENE

A 22. nyári tábor a CAfés & Citi-
zenRy eU projekt, valamint a
PAssPoRt ContRol ifjúsági
workshop-sorozat részeként várja
az alkotni vágyó, 16 év feletti, de
elsősorban főiskolás és egyete-
mista korú fiatalokat. szakmai
munkára koncentrálunk, pedagó-
giai felügyeletet nem vállalunk!
Ugyanakkor vissza nem térő lehe-
tőséget kínálunk egy professzioná-
lis projekt teljessé tételében, mely
során szükség van a te kreativitá-
sodra és lelkesedésedre!

Információ: passport@mediawave.hu
www.passportcontrol.eu

kávézókat alkotunk három országban, úgy, ahogy még nem láttad!
Creating Cafés in three countries, in way you’ve never seen before!

14 MEDIAWAVE ProjEktEk / ProjEcts - 2011/2012

CAFÉS & CITIZENRY  
The Roma origins

2011. augusztus – 2012. június 
mEDIAWAVE Alapítvány (hUN) • „CLoPoT” humanitarian Foun-
dation (Rom) • Associazione ArCuS – Arte e Cultura Sociale (ITA)
kiindulópontunk, hogy a zene középpontba helyezésével, roma és nem roma
zenészek bevonásával megalkossunk egy, a projekt elején még képzeletbeli, majd
egyre inkább anyagi formát öltő kávéházat. A tervezett helyszíneken egy
nemzetközi workshop rendszer keretében a résztvevő muzsikusok megalkotják
annak az előadásnak a vázlatát, amely majd csak a záró eseményen fog
konkretizálódni.
ha úgy tetszik, három helyszínen három különböző zenei megközelítést próbálunk
ki, melyhez minden alkalommal valamilyen társművészet (irodalom, tánc,
képzőművészet) járul. Így érjük el, hogy mindig új oldalát mutassuk meg az épülő
kávéházunknak, mely aztán a 2012-es meDiAWAve fesztiválon teljesedne ki.
our starting point is to create a coffee house which will become more and more
real throughout the project placing music in the centre together with roma and
non-roma musicians. on the planned locations in an international workshop frame
the participant musicians will create the outline of the performance which will only
be realized at the closing event. in other words we will try three different musical
aspects out which will be combined with various related art forms such as litera-
ture, dance and fine arts. that’s how we achieve to show a different side of our
expanding coffee house which will be fully materialized at the meDiAWAve festival
2012.

CAFÉS & CITIZENRY
ThE RomA oRIgINS

A projekt időrendje / Schedule of the project

2011. június 4-6.: szakmai előkészítés és találkozó 

a meDiAWAve fesztiválon / preparation and meeting at meDiAWAve

2011. augusztus 4-7.: kisharsány (hUn)

2011. november 17-20.: Carpi (itA)

2012. március 22-25.: suceava (Rom)

2012. június 7-10.: Szombathely (hUn)
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21:00 eXP 1. KÍSéRletiFilMeK 1 (98')
amir aDMoni (BRA): timing / időzítés
8 min. • Michael RittMannSbeRGeR
(AUt): Sister / húgom  6 min. • alla
KoVGan (UsA): new london Calling / új
london hív  10 min • GuteMa Dávid
(hUn): hangos felületek / loud textures
4 min. • igor and ivan buhaRoV (hUn):
Kormányeltörésben / Rudderless  30
min. • andrew KottinG (gBR): Sea
Swallow'd / elnyelte a tenger 18 min •
angel alDaRonDo (esP): Mouths of
Sand / a homok szájai 5 min. • ya-li
huanG (tPe): the unnamed / a névte-
len  10 min. • Kote CaMaCho (esP):
the Great Race / a nagy futam  7 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

nagyterem / Main Hall

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

5 June (Sunday) 2011. június 5 . (vasárnap)

17:00 Feat 6. jÁtéKFilMeK 6. (96')
Marcel RaSQuin (ven): brother /
testvér  96 min.

19:00 ani 1. aniMÁCiÓSFilMeK 1. (103')
boGDÁn zoltán (hUn): edward  9 min.
• Camille Moulin-DuPRé (fRA): al-
lons-y! alonzo! 8 min. • Floris KaayK
(neD): the origin of Creatures / teremt-
mények eredete  11 min. • oRoSz
istván (hUn): Sakk / Chess  6 min. •
SÁntha Dénes és DaMÓ zsolt (Rom):
http://communism2010.ro  1 min. •
MuRanyi Matza terez (Rom): Facts /
tények  2 min. • bogdan MihaileSCu
(Rom): Grand Café  8 min. • taRi zsófia
(hUn): Szofitaland / Sofitaland  5 min.
• buCSi Réka, VaRGa Petra (hUn):
Mime appétit  2 min. • yordan
lazaRoV (BUl): a tale / a Mese  5 min.
• tuva SynneVÅG (noR): Sáiva / Sávia
9 min. • Mathilde PhiliPPon aGinSKi
(fRA): the lady of the lake / a tó asz-
szonya  14 min. • jason CaRPenteR
(UsA): the Renter / a bérlő  10 min. •
yaron baR (isR): Written in Pencil /
Ceruzával írva  8 min. • Rafael SoM-
MeRhalDeR (gBR / sUi): Flowerpots /
Virágcserepek  5 min.

21:00 DoC 9. DoKuMentuMFilMeK 9.
(97') Pamela MaDDaleno (fRA / itA):
When the mode of the music changes
the walls of the city shake / Mikor a
zene megváltoztatja a rezgő város falát
12 min. • MeRényi Dávid (hUn):
napozz holddal - a Kispálfim / Moon-
tan - the Kispál movie  85 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

17:00 DoC 6. DoKuMentuMFilMeK 6.
(107') ebrahim SaeeDi & zahavi San-
jaVi (iRi): all My Mothers / Mi anyáink
60 min. • neMeS Gyula (hUn): negatív

19:00 FiC 6. KiSjÁtéKFilMeK 6. (93')
Guro eKoRnholMen (noR): november
15 min. • KÁRPÁti György Mór (hUn):
erdő / Forest  12 min. • SzKoK istván
(hUn): az Ínyenc / the Gourmet  10 min.
• tÖRÖK Áron (hUn): Marriage 082910
14 min. • neMeS jeles lászló &
VÁRKonyi tímea (hUn): az úr elköszön
/ the Gentleman takes his leave  28
min. • eRDélyi Dániel (hUn): Magas-
feszültség / high Voltage  14 min.

Marcel RASQUIN (ven): Brother / Testvér  96 min.
Daniel kivételes focista, csatár. julio a csapat-
kapitány, született vezető. testvérekként nevel-
ték őket a szegénynegyedben, la Ceniza-ban,
ahol focizni kezdtek. Daniel arról álmodik, hogy
profi focista lesz, míg julio a család asztalára
próbál kenyeret teremteni, fekete ügyletekből
szerzett pénzből. neki nincs ideje álmodozni.
életük legnagyobb lehetősége egy segédedző
személyében bukkan fel, aki meghívja őket,
hogy a város legjobb csapatával edzenek a Caracas futball klub játékosaival. De tragédia le-
selkedik rájuk. egy koszos focipályán kell dönteniük, hogy mi nekik a fontosabb: a család, a
bosszú vagy életük álma. ezen a pályán az élet a tét. 

MERÉNYI Dávid (hUn): Napozz Holddal - a Kispálfim 85 min. 
zenei film
A film egy valódi, filmes magatartással és igé-
nyességgel készült koncertfilm.
egy olyan műfaji hibrid, ami a zenére alapozva
prezentálja a koncertet megelőző hónap fontos
eseményeit, kulisszatitkait és magát a búcsú-
koncertet. legmeghökkentőbb, legintimebb és
egyben legviccesebb pillanatait megörökítve te-
remt szórakoztató élményt. 

a MeDiaWaVe Fesztivál bortámogatója

16:00 MyRiport Szombathely
Válogatás a filmpályázat legjobb film-
jeiből. a filmpályázatot a nyMe kom-
munikáció szakos hallgatói gondolták
ki és kezelték.

magyar filmtörténet / negative history
of hungarian Cinema  47 min.

F i l m p r o g r a m o k –  F i l m  p r o g r a m s



16 5 June (Sunday) 2011. június 5 . (vasárnap)

Fő téR / Main SQuaRe

ÖNKÉNTES NAP
Szervező a Vas Megyei Önkéntes
Centrum

14:00 Önkéntes nap fellépői
15:00 FuzzboX pszichedelikus
blues/rock (hUn)
16:00 iRie RoCKtRio (hUn)
17:00 PC 21. MeDiaWaVe 
PRoGReSSzÍV ethno zenei MŰhely
MEDIAWAVE Progressive Ethno
Workshop closing concert
A műhely a napra együttes vezetője,
Both miklós irányításával dolgozott az
utóbbi három nap során. 
Presentation of a three-day-long musi-
cal cooperation, with the leadership of
miklos Both (napra). 
17:30 thanKS jiMi KonCeRt - 
´hey joe´
Közös muzsikálás jimi hendrix 
emlékére. Várunk minden gitárost.   
Collective guitare music to the 
memory of Jimi Hendrix.
18:00 KaCiFÁnt (hUn) 
hungarian folk-rock
20:00 VoleR MouChe (hUn)

SziMFÓnia CaFé
udvar / yard

Belépő / Ticket: 500 Ft

21:30 Chen (hUn) 
lo-fi barkácszene / lo-fi tinker-music
+ Dj ViDaotone (hUn)
a meDiAWAve házi dj-je!

FUZZBOX (hUn)

Pontyos Gábor - gitár/ guitar • Kappel ottó - basszusgitár/ e.bass • Scheer Viktor - ének,
gitár/ voice, guitar • Schwahofer zsolt - dob/ drums
A fUzzBoX egy négytagú pszichedelikus blues/rock banda kőszegről. stílusuk sokfelől táplál-
kozó és a stíluskorlátokat semmibe vevő, de alapvetően a 60-as évek cseppet sem józan mű-
vészetére, zenéjére, és filozófiájára épül. A
led zeppelin stoner rockja találkozik jimi
hendrix és a Pink floyd csodálatos pszi-
chedéliájával, mindez néhol a Red hot Chili
Peppers agresszív felfogásmódjában el-
játszva, és ez az egész nyakon öntve john
mayer-es poppal, néhol stevie Wonder féle
ős-funkkal.
fuzzbox mixes a lot of music styles while avoiding style limits. the main source of inspiration
of the bluesrock band is the art, music and philosophy of the 60’s. they play the violent, colourful
and stiff rock music of that period with improvisation, revival and own ideas. the major part of
their present concert is a tribute to the greatest guitarist of all times, jimi hendrix.

MeDiaWaVe GaSztRoFeSztiVÁl 
egész nap ételkülönlegességek • MeDi-
aWaVe specialitás - DeSCa hunGa-
RiCa • SÁnDoR jÓzSeF PéteR
alKotÁSz jÁtéKSzobRai • VizSolyi
nyoMDa

KACIFÁNT (hUn)

zsoldos báró zoltán - gitár,ének / guitar, voice • németh tamás - szaxofon/ sax • Scheer
Pepi józsef - basszusgitár, ének / e.bass, voice • Radics igor - dob / drums 
A kACifánt együttes muzsikájában ötvözi a magyar népzenét a blues harmóniavilágával, és
azt improvizációs betéteivel színesíti. egy
merőben új felfogású zene ez, mely kellő
alázattal és mértékkel alkalmazza ezt a
zenei ötvözetet. nagy ívű szólók, eredeti
dallamvilág, csipetnyi furfang, pikantéria,
őserő. nagyszínpadon vagy akár klubban
is izgalmas atmoszférát sugároz muzsiká-
juk. / kACifánt unites hungarian folk with
the harmony of blues and spices it with im-
provisation. it is a new idea of music which
uses musical fusion in reason. Unconven-
tional melody system, great solos, a pinch
of cod, piquency.   

17:00 KoMMentSzÍnhÁz
Weöres Sándor Színház társrendezvénye

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe

MÁRKuS eMilÍa teReM / hall
Belépő / Ticket: 2000 Ft

17:00, 20:00 
the CoMPlete WoRKS oF WilliaM
ShaKeSPeaRe
the mADhoUse ComPAny angol nyelvű elő-
adása két részben / in english
Weöres Sándor Színház társrendezvénye

StúDiÓSzÍnPaD / StuDio
Belépő / Ticket: 1000 Ft

20:00 talÁn 
németh jUDit önállÓ estje
A színház állandó tagjának önálló éne-
kes produkciója!
Weöres Sándor Színház társrendezvénye

KRúDy Klub / Club
Belépő / Ticket: 1500 Ft

MMiK

16:00 KéPzőMŰVéSzeti  auKCiÓ –
vAs megyei mŰvészek AlkotásAi! 

VOLER MOUCHE (hUn)

Kiss Flóra - ének / lead vocal • Scheer Milán - basszusgitár/ bass guitar / effects • Miski
Ádám - billentyűs hangszerek, elektronika / synthesizer, sampler, vocoder • Szarvas Péter -
gitár, billentyűs hangszerek / guitars, synthesizer
Az impressziókra épülő zene, amit játszunk a „gép” és az ember együttműködése, a (nu) jazz,
lounge, bossa-nova és más elektronikus zenei stílusok kompozíciója, ami merítkezik a klasszi-
kus és a kortárs zenékből egyaránt.
music, built up on a base of impressions,
cooperation of ´machine´ and human. Com-
position of nu jazz, lounge, bossa-nove and
other electro styles, that is inspired by clas-
sical and contemporary music. 
A vas megyei önkéntes Centrum társren-
dezvénye
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IRIE ROCKTRIO (hUn)

tamás Dési "Guba" - dob/ drums • Miklós havas "Doktor úr" - basz-
szusgitár, ének / e.bas, vocal • Ádám Szekér "Szeki" - gitár, ének /
guitar, vocal
Az irie Rocktrio ötlete a hazai közönségkedvenc irie maffia zenekari
próbái és sound-check-jei alkalmával született meg. A kőszegi szüle-
tésű és kötődésű tagok nagyon szerettek együtt zenélni a maffia-ban
és szabad idejükben illetve a zenekari sound check-ek alkalmával
nyomni a dögös, zúzós, klasszikus rockzenét. Az együttzenélések köz-
ben fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy érdemes lenne egy,
az irie maffia zenekar zenei világától teljesen eltérő, de mégis széles
rajongói táborra és közönségre számot tartó zenei projektet létrehozni. 
Az irie Rocktrio zenei világát a led zeppelin, Black sabbath, Audios-
lave, the Who, Rage Against the machnie, guns 'n' Roses, t-Rex, eag-
les of Death metal és a mai dallamos, táncolható angol-amerikai
kortárs rockzene határozza meg. első albumuk tavaly látott napvilágot,
a produceri munkálatokat a srácok tom Weir, grammy díjas hangmá-
gussal oldották meg.

irie Rocktrio is a brand new flavour in the hungarian music scene fo-
unded by the members of hungary's most popular concert band irie
maffia. the band was formed by three experienced musicians, who
proved their talent already and worked with several popular bands and
artists in hungary. in this project they perform their own compositions
in a very R'n'R way, loaded with full of energy and fresh vibes. their
debut lP was mixed by grammy-Award winner tom WeiR at studio
City sound, los Angeles. 

5 June (Sunday) 2011. Június 5 . (vasárnap)

vezető / leader: zsoldos báró zoltán - gitár, ének / guitar, vocal
A wroclaw-i thanks jimi fesztivál az elmúlt években világszerte több
ezer embert inspirált a közösségi zenélésre. 2003-ban mindössze pár
százan pengették a város főterén a hey joe akkordjait, de 2009-ben
beállították a guiness rekordot is, 6346 gitáros döbbenetes erejű
együttzenélésével a világ legnagyobb zenekarát hozták össze akkor. 
tavaly szombathely fő terén pár tucat gitárossal és sok száz fős hall-
gatósággal útjára indult a fesztivál helyi társrendezvénye, ezt szeret-
nénk most folytatni és megerősíteni, helyi erők bevonásával
megsokszorozni a „mi kis zenekarunkat”!
szeretnénk erre a napra meginvitálni minden blues és rockzene ra-
jongó gitárost, akik valaha játszották jimi henDRiX „hey joe” című
számát. A résztvevők rövid próbát követően délután 17.30-kor közösen

CHEN (hUn)

A zenekar tagjai szombathelyi figurák, a hajdani helyi underground élet
közismert arcai, akik időközben más polgári pályákon futottak be ki-
sebb-nagyobb karriereket. 
zenekaruk mégsem oszlott fel, időről időre felbukkanak lo-fi, barkács-
zenéjükkel kiállítás megnyitókon, magánbulikon. Így a zenekar meg-
maradt abszolút hobbinak, mindenféle anyagi és egyéb görbe moti-
vációktól mentesnek, egyszerre komolynak és komolytalannak.
the members of the band are local fellas, famous characters of the
underground scene of szombathely from quite a time ago. through
the years all of them have had different careers in different fields of
civil life, while the band has kept on playing. they showed up time to
time at different exhibition openings and private parties with their lo-
fi, tinker-music. so the band became and remained a spare time ac-
tivity, free from all kind of financial motivations, serious and flippant
in the same time.  

THANKS 
JIMI 

KONCERT

játsszák majd el neves zenészek vezetésével a dalt. színpadon a nap
fellépői és a legfiatalabb, legidősebb, legfeltűnőbb gitárosok a közön-
ség soraiból...
"With the power of soul, anything is possible" -j. hendrix
gUitARists of All CoUntRies Unite!!!
founded in 2003 by Polish guitarist leszek Cichonski in tribute to jimi
hendrix, and an annual event since, the "thanks jimi festival" takes
place in the Rynek (old town square) of the beautiful medieval city of
Wroclaw (aka Breslau), Poland.
the festival has grown into the largest guitar event in the world after
securing the guinness World Record for the largest guitar orchestra
in 2009 with 6346 confirmed guitarists, all playing together simulta-
neously. the event is transforming into the center of an annual 1st of
may "World guitar Day" and is expanding significantly with satellite
events happening simultaneously around the world as well as private
individuals and smaller groups being able to also take part in real time
via the web.

Z
e

n
e

i
-

 
é

s
 

m
á

s
 

p
r

o
g

r
a

m
o

k
 

–  m
u

s
i

c
 

a
n

d
 

a
d

d
i

t
i

o
n

a
l

 
p

r
o

g
r

a
m

s



18 6 June (Monday) 2011. június 6. (hétfő)

17:00 Feat 10. jÁtéKFilMeK 10. (78') 
ozcan alPeR, zehra Derya KoC, ulku
oKtay, ahu oztuRK, emra aKay (tUR):
tales from Kars / Karsi történetek 78 min

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

nagyterem / Main Hall

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

HAJDU Szabolcs (hUn / geR): Bibliothéque Pascal 111 min. játékfilm
magyaros, kicsit kusturi-
cás hangulat, sok gro-
teszk kelet-európai hely-
zettel…
mona Paparu egyedül ne-
veli hároméves kislányát.
egy külföldi utazás miatt
a gyermeket a nagynén-
jénél hagyja. A nagynéni-
től a gyámhatóság elveszi
a kislányt. Amikor mona visszatér, a gyámhatóságon el kell mondania, mivel töltötte
külföldön az idejét. A film mona Paparu beszámolója: utazásainak, szerelmének,
nyugat-európai kálváriájának a története.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

19:00 FiC 1. KiSjÁtéKFilMeK 1. (104') 
zoMboRÁCz Virág (hUn): Valami kék /
Something blue 15 min. • nathalie
teiRlinCK (Bel): Venus vs Me 27 min.
• askia tRaoRe (fRA): nola 25 min. •
olivier louStau (fRA): Facing the sea
/ háborgó tenger 30 min. • SzabÓ
Csilla (hUn): tune 7 min.

21:00 Feat 5. jÁtéKFilMeK 5. (111') 
hajDu Szabolcs (hUn / geR): biblio-
théque Pascal 111 min.

17:00 FiC 5. KiSjÁtéKFilMeK 5. (102') 
Renaud Callebaut (Bel): the girl
across the way / lány az úton 8 min. •
Melanie PiePeR (geR): Fleeting Visit /
Múlandó találka 10 min. • Christer
laRSen (noR): Firstborn / elsőszülött  13
min. • león SiMiniani (esP): the award
/ a díj 16 min. • bernardo naSCiMento
(gBR / PoR): north atlantic / észak-at-
lanti 15 min. • asier altuna (esP): Flock
/ a nyáj 8 min. • Keren MaRCiano (fRA):
Memoirs of a Disturbed young lady /
egy zavarodott kisasszony emlékei 17
min. • Giulio RiCCiaRelli (geR): lights /
Fények 15 min.

19:00 PaSSPoRt ContRol
Sarkadi ildikó: bicikli 5 min. • anas-
tasiya Maleeva: etüd 3 min. • Mátrai
Szabolcs & Forgács Marietta: Fazon 8
min. • tóth bettina: Gyűjtő 4 min. • Ki-
lián lilla: Szemben 2 min. • Kránitz
barbara: Állomás 5 min. • bóta Kata:
építészmesék 4 min. • névery György:
Restrart 3 min. • Papp Róbert: abC 7
min. • Murányi-Matza teréz: anya hív!
2 min. • bicycle love 3 min. • teremtés
2 min. • Dragan Cukanovic: Feketén –
fehéren 1 min. • Kránitz barbara:
Kamipe 3 min. • Kilián lilla: lével 5
min. • böröcz Ádám: lipinka 3 min. •

21:00 Válogatás a busho Filmfesztivál
és az életReklám 2011 filmjeiből (30’)

Ozcan ALPER, Zehra Derya KOC, Ulku OKTAY, Ahu OZTURK,
Emra AKAY (tUR): Tales from Kars / Karsi történetek
78 min. játékfilm
Aki kíváncsi a valós és megragadó török élet belső finomságaira, annak ajánljuk e
filmtöredékekből összefűzött, mozaikos szerkezetű filmet… Diákszerelem egy lány
és egy fiú között, télen, is-
kolába menet; egy fiatal
nő visszaemlékezése:
édesanyja felelete első
menstruációjára és mell-
tartójára; végül történet
egy diákról, aki visszatér
falujába, ahol mindenki
nosztalgiázni kezd, őt
pedig elragadja a múlt.

ZOMBORÁCZ Virág (hUn): Valami kék / Something Blue 15 min.
kisjátékfilm
Alíz és mari együtt jártak
középiskolába. érettségi
után elváltak útjaik: mari
főiskolára ment, Alíz pedig
szerelmes lett és a major-
ban maradt. Alíz esküvő-
jén találkoznak újra. Alíz
kimérten, szemrehányóan
fogadja barátnőjét. magát
áldozatnak tekinti, mari
pedig annak az életnek a jelképe, amiről ő lemondani kényszerült.

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe
StúDiÓSzÍnPaD / StuDio

Belépő / Ticket: 1000 Ft

17:00 KoMMentSzÍnhÁz
Weöres Sándor Színház társrendezvénye

Dénes andrea & hári nóra: Születés-
nap 4 min. • antal attila: Secret man -
longing 5 min. • Kránitz barbara: este
otthon 2 min. • balázs Viktória: Dupla-
portré 8 min. • balogh Mária: Gyónás 2
min. • Görögh Árpád: ha nem hiszel 3
min. • Szántó Fanni: Kivégzés 2 min. •
hodován zsuzsanna & Csontos Ferenc:
Mindenszentek helyett 4 min.

F i l m p r o g r a m o k –  F i l m  p r o g r a m s
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aGoRa – Savaria

Filmszínház / Cinema
nagyterem / Main Hall

7 June (Tuesday) 2011. június 7 . (kedd)

15:00 DoC 1. DoKuMentuMFilMeK 1.
(100') FoRGÁCS Péter (hUn): hunky
blues az amerikai álom / hunky blues
- american Dream 100 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

19:00 Feat 6. jÁtéKFilMeK 6. (96')
Marcel RaSQuin (ven): brother /
testvér  96 min.

17:00 Feat 7. jÁtéKFilMeK 7. (93')
bruno RollanD (fRA): léa 93 min.

21:00 Feat 3. jÁtéKFilMeK 3. (124')
alexei PoPoGRebSKy (RUs): how i
ended this Summer / Így ért véget a
nyaram 124 min.

17:00 DoC 3. DoKuMentuMFilMeK 3.
(102')
Rimantas GRuoDiS & julija GRuoDi-
ene (lit): the River / a folyó 30 min. •
ohad itaCh (isR): loving Sophia /
Drága Sophia  72 min.

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

Bruno ROLLAND (fRA): Léa 93 min.  játékfilm
léa a szülővárosában, le havre-ban él. egye-
temista, fekvőbeteg nagymamáját ápolja, és
emellett pincérnőként dolgozik egy éjszakai
szórakozóhelyen. közben léa más életről álmo-
dik, Párizsba szeretne költözni, hogy az előkelő
institut d'etudes Politiques egyetemen tanulhas-
son. A felvételi vizsgán elért jó eredménye hir-
telen felgyorsítja döntéseit. el kell hagynia a
nagymamáját. mire végre talál egy megfelelő

öregotthont az idős hölgy számára, dilemmája fokozódik: az otthon nagyon drága, és semmi
esélye rá, hogy ki tudná fizetni. Így léa elhatározza, hogy sztripíztáncos lesz.

FORGÁCS Péter (hUn): Hunky Blues az amerikai álom / Hunky
Blues - American Dream 100 min.  dokumentumfilm

forgács Péter, a nemzetközileg elismert és a
2007-es erasmus-díjjal kitüntetett filmrendező
1890 és 1921 között az egyesült államokba ér-
kező sok százezer magyar férfi és nő sorsát be-
mutató dokumentumfilmet készített. A beván-
dorlók sorsának krónikáját elmesélve, forgács a
korai amerikai mozi, talált filmek, fényképek és
interjúk sokaságát szövi össze egyetlen hatalmas
tablóvá. A film leplezetlenül megmutatja a meg-

érkezés, beilleszkedés és asszimiláció nehéz pillanatait, ám azt is, ahogyan ezekből a pillanatokból
az utódok boldogsága és ilymódon az amerikai álom beteljesülése fakadt.

Marcel RASQUIN (ven): Brother / Testvér  96 min.
Daniel kivételes focista, csatár. julio a csapatkapitány, született vezető. testvérekként nevelték
őket a szegénynegyedben, la Ceniza-ban, ahol focizni kezdtek. Daniel arról álmodik, hogy profi
focista lesz, míg julio a család asztalára próbál kenyeret teremteni, fekete ügyletekből szerzett

pénzből. neki nincs ideje álmodozni. életük leg-
nagyobb lehetősége egy segédedző személyé-
ben bukkan fel, aki meghívja őket, hogy a város
legjobb csapatával edzenek a Caracas futball
klub játékosaival. De tragédia leselkedik rájuk.
egy koszos focipályán kell dönteniük, hogy mi
nekik a fontosabb: a család, a bosszú vagy
életük álma. ezen a pályán az élet a tét. 

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe
aula

19:30 KiÁllÍtÁS MeGnyitÓ - huba
CSoPoRt: ColoRWaVe / EXHIBITION
OPENING - HUBA - GROUP

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe
KRúDy Klub / Club

Belépő / Ticket: 500 Ft

20:30 eaSyS (hUn)
Wagner andrás - ének, gitár/vocal, guitar •
Kulhay andrás - ének, gitár /vocal, guitar •
Vincze Csilla - ének/vocal • horváth Dániel
"Dudu" - tangóharmónika, hegedű/accordion,
violin • jakab Gábor - basszusgitár/bass •
Gazdag jános - ütöhangszerek/percussion
A szombathelyi zenekar egy régóta szoros kö-
telékben működő baráti társaság alapjaira
épülve indult 2009-ben, azóta bizonyosságot
nyert, hogy az újonnan csatlakozókkal is
könnyedén pendülnek azon a bizonyos egy
húron. most jutottak el arra a pontra, hogy ze-
néjükkel aszkétikus próbatermi elzártságukból
végre kilépjenek és koncertszínpadokon is be-
mutassák hosszan érlelt muzsikájuk finom

esszenciáját. zenéjük akusztikus hangsze-
rekre épülő, lassan, de folyamatosan alakuló
agymenés, szuggesztív dalszövegeik bátran
lépik át a hétköznapi hallgatnivalók semmit-
mondó frázisait. / the local band is based on
a long way back history of a group of friends.
thime has come for them to come out from
their ascetic, voluntary closeness of the rehe-
arsal room and show the delicate essential of
their long-aged music, which could be desc-
ribed as psychotic ´brain-distortion´ on acous-
tic instruments. 
22:00 MeDiaWaVe Dj's
zsömi, Magamura, Silló nemDj, jucus,
Smici, Veszett Fejsze
A hétköznapok estéit a meDiAWAve szervező-
iből verbuválódott szabadcsapat színesíti majd
eklektikus mixekkel. / Weekday nights are fil-
led with eclectics by the freestyle Dj crew of
meDiAWAve organizers.

19:00 DoC 7. DoKuMentuMFilMeK 7.
(104') Sophia tzaVella (BUl): Paradise
hotel / éden hotel 54 min. • barak
heyMann (isR): lone Samaritan / a
magányos szamaritánus 50 min.



20 8 June (Wednesday) 2011. június 8. (szerda)

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

nagyterem / Main Hall

19:00 ani 2. aniMÁCiÓSFilMeK 2. (112')
Mati KÜtt (est): Sky Song / égi dal 45
min. •  Ralf KuKula (geR): the Man
Who Still believed in the Stork / az
ember, aki még hitt a gólyában 8 min.
• WonhÁz annamária (hUn): Falun / at
the Countryside 11 min. • Gregor
DaShubeR (geR): never drive a car
when you're dead / Sose vezess, ha
halott vagy 10 min. • CaKÓ Ferenc
(hUn): érintés / touch 6 min. •  Vergine
Keaton (fRA): i Was Crying out at life.
or for it 9 min. • emmanuel GoRin-
Stein (fRA): the water tower player /
a víztornyista 15 min. • isabel heR-
GueRa (esP): Ámár 8 min.

17:00 Feat 9. jÁtéKFilMeK 9. (76')
nicolás PeReDa (meX / CAn / neD):
Summer of Goliath / Góliát nyara 76
min.

15:00 ani 3. aniMÁCiÓSFilMeK 3. (112')
tarik Saleh (sWe): Metropia 86 min.

21:00 Feat 4. jÁtéKFilMeK 4. (94')
Phan Dang Di (vie / fRA / geR): Don't
be afraid, bi ! / ne félj, bi!  94 min.

17:00 DoC 5. DoKuMentuMFilMeK 5.
(93') alijan naSiRoV (kgz): Cattle Camp
/ jakpásztorok 28 min. • Filipa ReiS,
joão MilleR GueRRa, nuno baPtiSta
(PoR): li Ké terra 65 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

19:00 FiC 2. KiSjÁtéKFilMeK 2. (100')
tomasz MatuSzCzaK (Pol): the fence
/ a kerítés 21 min. • branko iStVanCiC
(CRo): Recycling / Riszájkling 15 min. •
tÖRÖK Marcell (hUn): Margarét / Mar-
garet 42 min. • jeroen jullet (Bel):
the Rains / az esős időszak 22 min.

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

Tarik SALEH (sWe): Metropia 86 min. animációs játékfilm
metropia a nem túl távoli jövőben játszódik. A
világ olajkészletei drasztikusan üresek és egy
földalatti metróvonal épül, ami egész európát
behálózza. Amikor Roger belép ebbe a rend-
szerbe egy idegen hangját hallja a fejében. A ti-
tokzatos ninát hívja segítségül, hogy
kiszabaduljon a zavaró metró hálózatból, de
minél többet utaznak, annál mélyebbre süllyed-
nek egy sötét összeesküvés részeként.

21:00 eXP 2. KÍSéRletiFilMeK 2. (86') 
Marius leneWeit & Rocío RoDRÍGuez
(geR / esP): ...niland 2  10 min. • Cedric
DuPiRe & Marie RiCheuX (fRA): no
More Free Memory / nincs több sza-
bad hely 13 min. • lynn KoSSleR &

Dagmar eGe (geR): home / otthon 6
min. • tabea SteRnbeRG (GeR): City
Codes / Városkód 15 min. • Kate
haaSe (geR): essloeffel 15 min. •
Manon le Roy (fRA): Continuum 11
min. • Darko baKliza (CRo): Format /
Formátum 6 min. • Mihai GReCu (fRA):
Centipede Sun / Százlábú nap 10 min.

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe

19:00 GnM Kontúr Fizikai Színház:
KaMaSzKoRoM leGSzebb nyaRa
Rendező - tanár: gyöngyösi tamás
Weöres Sándor Színház társrendezvénye

MÁRKuS eMilÍa teReM / hall
Belépő / Ticket: 1000 Ft

19:00 „...SzÓlt az eMbeR...” 
- jÓzSeF attila-eSt
előadja: jordán tamás, Sebő Ferenc
Az előadók 15 éve járják az országot józsef
Attila-estjükkel. ez az előadás, mint ahogy
jordán tamás a bevezetőjében szokta volt
mondani, tulajdonképpen egy beszélgetés a
hallgatóság és az előadók között.
Weöres Sándor Színház társrendezvénye

StúDiÓSzÍnPaD / StuDio
Belépő / Ticket: 1500 Ft

SaVaRia eGyeteMi KÖzPonti 
KÖnyVtÁR / libRaRy

16:30 VeRSeK PÁRbeSzéDe
közreműködnek: jász Attila & varga mátyás
költők, valamint tóth viktor & szandai mátyás
muzsikusok

KRúDy Klub / Club
Belépő / Ticket: 1000 Ft

20:30 W.h. - ShaKeSPeaRe Szo-
nettjei (hUn)
Dagadu veronika sena - ének, szöveg / vocal,
text • márkos Albert - cselló / cello • gryllus

samu - basszusgitár / e.bass • g. szabó
hunor - ütőhangszerek, basszusgitár / percus-
sion, e.bass • vajna Balázs aka vj lee Un-
flyable - vetítés, videotechnika / visual
tizenhárom shakespeare szonett huszon-
egyedik századi feldolgozásban, melyekben
keveredik a kortárs improvizatív zene, a zene-
történeti utalások, a klangfarbe musik, a free-
jazz, a modern jazz, az abstract hip-hop és a
spoken word. A műfajok keveredése jól igazo-
dik a koncepcióhoz: a különféle művészeti te-
rületek közötti átjárhatóság megteremtése. Az
élő produkció részeként kivetítésre kerülnek
a kiválasztott szonettek facsimile másolatai és
a szövegek fordítása.
the band's members are all celebrated artists
in the hungarian music scene, their names
appear in various other groups of high esteem.
Utilizing hungary's top hip-hop diva mC se-
na's vocal skills and the three musicians' im-
provisational attitude, together with
shakespeare's lyricism, the group is determi-
ned to go against the grain of all popular con-
ventions to exhibit a new form of
entertainment infused with education. 

22:00 iSzaP & buSa PiSta (hUn)
meggyes ádám - trombita, ewi / trumpet, ewi
Bede Péter - szaxofonok, furulya / sax, flute • 
Busa Pista - szövegek / slam • hock ernő -
bőgő / d.bass • sárvári kovács zsolt - dobok
/ drums
vendég / guest: oli mayne - vibrafon, elektro-
nikus effektek / vibraphone, effects
A felállás, négy jazz-zenész és egy freestyle-
bajnok mC. Alapvetően improvizatív zene ke-
veredik egyszerű témákkal, amit helyenként
Busa Pista slam szövegei színesítenek. 
this formation is represent an interesting ex-
periment, an unique compound of freejazz and
hip-hop, music and poetry. fundamentally
they combine improvised music with basic
themes, and Busa’s creative lyric practices.

F i l m p r o g r a m o k –  F i l m  p r o g r a m s
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aGoRa – Savaria

Filmszínház / Cinema
nagyterem / Main Hall

9 June (Thursday) 2011. június 9. (csütörtök)

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

19:00 FiC 4. KiSjÁtéKFilMeK 4. (99')
laura biSPuRi (itA): Passing time /
Múló idő 10 min. • Daniel Mulloy
(gBR): baby / bébi 25 min. • Katarzyna
KliMKieWiCz (Pol): hanoi-Warsaw /
hanoi-Varsó 30 min. • alain DeyMieR
(esP / fRA): the Red Curtains / Vörös
függönyök 34 min.

15:00 FiC 1. KiSjÁtéKFilMeK 1. (104') 
zoMboRÁCz Virág (hUn): Valami kék /
Something blue 15 min. • nathalie
teiRlinCK (Bel): Venus vs Me 27 min.
• askia tRaoRe (fRA): nola 25 min. •
olivier louStau (fRA): Facing the sea
/ háborgó tenger 30 min. • SzabÓ
Csilla (hUn): tune 7 min.

21:00 Feat 8. jÁtéKFilMeK 8. (77') Mo-
hammadreza VatanDouSt (iRi): When
the lemons turned yellow… / amikor a
citrom sárgulni kezdett... 77 min.

17:00 Feat 2. jÁtéKFilMeK 2. (75')
aleksei FeDoRChenKo (RUs): Silent
Souls / Csendes lelkek 75 min.

17:00 DoC 2. DoKuMentuMFilMeK 2.
(84') Stefan ConStantineSCu & julio
Soto (Rom / esP): My beautiful Dacia
/ az én gyönyörű Daciám 75 min. •
Sasha anDReWS (gBR): boat Dreams /
hajó álmok 9 min.

19:00 DoC 4. DoKuMentuMFilMeK 4.
(103') Piotr zlotoRoWiCz (Pol): Char-
coal burners / Szénégetők 15 min. •
Peter KeReKeS (AUt / Cze / slk): Cook-
ing history / hogyan főzték a történel-
met? 88 min.

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema
emeleti társalgó / 1. floor

19:45 nemzetközi filmszakmai konferencia
nyitó performance és fogadás.
kerekes Péter, európai hírű, pozsonyi filmren-
dező "hogyan főzték a történelmet?" című
filmje után - mintegy a film folytatásaként -
speciális fogadást tartunk a meDiAWAve film
forum 2 konferencia szakmai vendégeinek,
amely nyitott a filmnézők számára is. mert
valljuk, amit kerekes Péter elgondolkodtatóan
szatirikus filmje is sugall, hogy fesztivált vagy
háborút a hadtáp rendben lévősége nélkül
nem lehet megnyerni.

Peter KEREKES (AUt / Cze / slk): Cooking History / Hogyan főzték
a történelmet? 88 min. Hogyan
lőtték ki ‘56-ban a hadsereg fő-
szakácsának gulyáságyúját…?
ki gondolta volna, hogy a háborút fazekakban
és serpenyőkben is meg lehet vívni? ezen erő-
teljesen szatirikus film arra fókuszál, hogy a há-
borúkban tevékenykedő szakácsoknak van egy
egyedülálló, s egy eddig még fel nem fedett
pszichológia szerepe: egy csapatot élelemmel
ellátni fontos taktikai kérdés, mert az „…éhes
katona nem érzi magát biztonságban”! 

20:00 KiÁllÍtÁSnyitÓ - MolnÁR 
eDVÁRD jazz FotÓibÓl

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe

21:00 DoC 8. DoKuMentuMFilMeK 8.
(92') tomek WySoKinSKi (Pol): incan-
tatio / Varázslat 14 min. • Matei
alexandru MoCanu (Rom): Shukar Col-
lective Project / the Shukar Collective
Project 78 min.

aula

KRúDy Klub / Club
Belépő / Ticket: 500 Ft

naGyteReM / Main hall
Belépő / Ticket: 1000 Ft

21:00 béReS MÁRta 
one-GiRl ShoW
kosztolányi Dezső színház (szabadka)
ki ő? nő. színésznő. szülő. szellő. vagy valaki
egészen más? történetek tán meg sem tör-

22:30 DoRota (hUn)
somló Dávid - gitár/ guitars • makkai Dániel
- basszusgitár/ e.bass • Porteleki áron - dob/
drums
„hogy mi lesz egy ex metál gitáros egy free-
jazz bőgős és egy népzenész találkozásából?
ez egyáltalán nem derül ki a zenekar játéká-
ból, ám a lengyel kortárs irodalom hatása
egyértelmű. szabad hullámtördelés, szüretlen
háttérzajokkal.”
24:00 Dj PoP DaVeC (hUn)
Popdavec (a.k.a. dj Placid) [tilos Rádió]
Afro-kínai rak'nrolldiszkó. fela kuti és nina
hagen csókolódzik jimi hendrix zenéjére
egy kambodzsai karaoké bárban.

téntek, vallomás, és valló más. magyar és nem
magyar szemtelenül kedves és sexy előadás.
A darab rendezője Urbán András, munkássá-
gát tavaly „Párhuzamos kultúráért” díjjal ju-
talmazta a meDiAWAve. Béres márta, fiatal
vajdasági színésznő, generációjának kiemel-
kedő képviselője, számos fesztiválon elnyerte
a legjobb fiatal színésznek járó díjat, három
évadban jelölték a Pataki gyűrű-díjra.

F i l m p r o g r a m o k –  F i l m  p r o g r a m s
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A konferencia célja a már formálódó nemzetközi hálózat további bővítése, hogy áttekinthetőbbé váljanak az

egyes országokban létező, különböző alapokon működő, a filmipart és filmkultúrát támogató rendszerek.   

The main objective of the forum is the expansion of an already existing European network, 

in order that various film industry support systems existing in our countries become more efficient. 

Június 9. / 9 June
18:00 Vetítés / Screening: Péter Kerekes: Így főzték a történelmet / Cooking History 
19:45 Nyitó performance és fogadás / Opening performance and welcome reception

Június 10. / 10 June
10:00-12:30 Tarr Béla: A torinói ló / The Horse of Turin
12:30-13:00 Beszélgetés a rendezővel / Q&A
14:00-15:30 A fesztiválok és mozik jövője / The future of film festivals and cinemas
Előadók / Speakers: David Sin, ICO (UK), Vezér Éva, Filmunio
16:00-17:00 Internet pro közösségi filmélmény / Net-world pro community film experience
Előadó / Keynote speaker: Bruno Chatelin, fest21, filmfestivals.com
17:30-18:30 Digitalizáció / Digitalisation
Előadók: Lovas Lajos (NEFMI, digitalizációs főosztály)

Június 11. / 11 June
10:00-11:00 Szponzoráció / Sponsorship, 
Előadó / Keynote speaker: Bruno Chatelin, fest21, filmfestivals.com, a francia Sony Pictures és a
UGC/FOX volt marketingigazgatója / the former marketing director of Sony pictures and UGC/FOX
11:30-12:30 Zölden / Greenfestivals
Előadók / Speakers: György Laki (HUN), Vice President of the Hungarian Climate Alliance, 
Nadja Piplits (AUT), Diagonale Film Festival, Austria
13:30-14:30 Koprodukció és filmes oktatási lehetőségek / Coproductions and educational possibilities
of cooperations in film industry
Előadók / Speakers: Boris Mitic (SCG), dokumentumfilm rendező / documentary film maker, 
Ena Dozo (BIH) Sarajevo Film Festival
15:00-16:30 A teremtő nő / Creator woman - női alkotók, művészek a filmszakmában / female artists
and professionals in film industry
Előadók / Speakers: Acsády Judit (HUN), szociológus / sociologist (Hungarian Academy of Science),
Linde Frölih (GER), Nordic Film Days, Lübeck, Gizella Varga Sinai (IRN), festőművész / painter
16:30 Hazáim zászlója... / Flags of my homelands... (IRAN/HUN)
Samira Sinai és Majoros Gyula performance

Program:

A film, mint közösségi élmény megújulása a 21. században 

revival of film, as community experience in the 21th century
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aGoRa – Savaria

Filmszínház / Cinema
nagyterem / Main Hall

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

SZAKMAI VETÍTÉS ÉS BESZÉLGETÉS
tarr Béla a torinói ló című filmjével idén elnyerte a filmkritikusok díját és az ezüst
medvét Berlinben. (A meDiAWAve film forum 2 zártkörű vetítése a fesztivál nem-
zetközi szakmai vendégeinek) taRR béla (hUn): a torinói ló 150 min.
A cím arra a lóra utal, amelyet friedrich nietzs-
che pillantott meg 1889. január 3-án, torinói la-
kásából kilépve. A kocsi elé kötött ló
megmakacsolta magát, mire a kocsis ostorral
ütlegelni kezdte. A filozófus odalépett a lóhoz,
majd hatalmas zokogásban kitörve átölelte. mi-
után szolgája hazavitte, ágyba tette nietzschét,
aki innentől kezdve élete hátralévő 10 évét
némán, szellemi leépülésben töltötte.

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

10 June (Friday) 2011. június 10. (péntek)

17:00 Feat 1. jÁtéKFilMeK 1. (95')
jeanne labRune (fRA): Special treat-
ment / Különleges bánásmód 95 min.

15:00 eXP 1. KÍSéRletiFilMeK 1 (98')
amir aDMoni (BRA): timing / időzítés
8 min. • Michael RittMannSbeRGeR
(AUt): Sister / húgom  6 min. • alla
KoVGan (UsA): new london Calling / új
london hív  10 min • GuteMa Dávid
(hUn): hangos felületek / loud textures
4 min. • igor and ivan buhaRoV (hUn):
Kormányeltörésben / Rudderless  30
min. • andrew KottinG (gBR): Sea
Swallow'd / elnyelte a tenger 18 min •
angel alDaRonDo (esP): Mouths of
Sand / a homok szájai 5 min. • ya-li
huanG (tPe): the unnamed / a névte-
len  10 min. • Kote CaMaCho (esP):
the Great Race / a nagy futam  7 min.

19:00 ani 1. aniMÁCiÓSFilMeK 1. (103')
boGDÁn zoltán (hUn): edward  9 min.
• Camille Moulin-DuPRé (fRA): al-
lons-y! alonzo! 8 min. • Floris KaayK
(neD): the origin of Creatures / teremt-
mények eredete  11 min. • oRoSz
istván (hUn): Sakk / Chess  6 min. •
SÁntha Dénes és DaMÓ zsolt (Rom):
http://communism2010.ro  1 min. •
MuRanyi Matza terez (Rom): Facts /
tények  2 min. • bogdan MihaileSCu
(Rom): Grand Café  8 min. • taRi zsófia
(hUn): Szofitaland / Sofitaland  5 min.
• buCSi Réka, VaRGa Petra (hUn):
Mime appétit  2 min. • yordan
lazaRoV (BUl): a tale / a Mese  5 min.
• tuva SynneVÅG (noR): Sáiva / Sávia
9 min. • Mathilde PhiliPPon aGinSKi
(fRA): the lady of the lake / a tó ass-
zonya  14 min. • jason CaRPenteR
(UsA): the Renter / a bérlő  10 min. •
yaron baR (isR): Written in Pencil /
Ceruzával írva  8 min. • Rafael SoM-
MeRhalDeR (gBR / sUi): Flowerpots /
Virágcserepek  5 min.

21:00 FiC 3. KiSjÁtéKFilMeK 3. (105')
julien luCaS (fRA): Surfers / Szörfösök
15 min. • Mátyás PRiKleR (slk):
thanks, fine / Köszönöm, jól 40 min. •
Gianclaudio CaPPai (itA): i know there's

a man / tudom, hogy van valaki  30 min.
• Rémi Mazet (fRA): Siggil  20 min.

17:00 DoC 6. DoKuMentuMFilMeK 6.
(107') ebrahim SaeeDi & zahavi San-
jaVi (iRi): all My Mothers / Mi anyáink
60 min. • neMeS Gyula (hUn): negatív
magyar filmtörténet / negative history
of hungarian Cinema  47 min.

10:00 SzaKMai VetÍtéS éS beSzélGetéS

taRR béla (hUn): a torinói ló 150 min.

19:00 Feat 5. jÁtéKFilMeK 5. (111') 
hajDu Szabolcs (hUn / geR): biblio-
théque Pascal 111 min.

10:00-18:00 

nemzetközi filmszakmai konferencia
(részletes program külön)

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe
KonFeRenCia teReM / ConFeRenCe hall

Jeanne LABRUNE (fRA): Special Treatment / Különleges bánás-
mód 95 min.
prostituált – pszichológus – speciális vágyak megvalósulása
Alice egy luxus-prostituált, aki negyven év fölött
már kezd belefáradni munkájába, és egy tera-
peuta segítségével meg szeretné változtatni
életét. Xavier egyre fárasztóbbnak érzi páciense
monológjainak hallgatását. majd mikor felesége
elhagyja, találkozik Alice-szel. mindketten kü-
lönleges bánásmódra vágynak. A film főszerep-
lője a zseniális isabelle huppert, akit a
zongoratanárnő című filmből ismerhetnek a
magyar nézők.

21:00 zenei- éS tÁnCFilMeK (69')
alphonsine DaViD (fRA): Vertige du
shaker / the dizziness of the shaker  3
min. • Carlos DittboRn CallejaS
(Chile): Korpunater 6 min. • jana Mag-
dalena KeuChel & Daniel WaCKeR
(geR): Coffee n' ciggies / Kávé és cigi 3
min. • Vincent DiDeRot (fRA): Kiss Me /

Csókolj meg!  4 min. • GÖRÖGh Árpád
(hUn): balance / egyensúly 4 min. •
lisa DReWeS (geR): birdfriends /
Madárbarátok 6 min. • Sil van der
WoeRD (hol): White Swan / Fehér haty-
tyú 6 min. • SebeStyén Gergely (hUn):
Grencsó Collective - old Song  7 min. •
antoine aRDitti (fRA): Moonshot falls  4
min. • Milica RaKiC (sRB): Red Star /
Vörös csillag 3 min. • Chrissie PaRRot
(AUs): Motel Deception / tévedés Motel
4 min. • Guusje KaayK (hol): Secunde
/ Másodperc  3 min. • natalia de la
VeGa (ARg): antithesis / antitézis  11
min. • billy CoWie (gBR): tango of Soli-
tude / Magányos tangó 5 min.

F i l m p r o g r a m o k –  F i l m  p r o g r a m s
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19:00 iMPRo - VÍziÓK 2.2 (Rom) 
kortárs ethno
20:00 SteVan KoVaCS tiCKMayeR
(fRA) - jazz
vendég / guest: GRenCSÓ iStVÁn, 
GeRÖly taMÁS

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe

StúDiÓSzÍnPaD / StuDio
Belépő / Ticket: 1500 Ft

19:00 Sultz Sándor: 
PÓtKolbÁSz, aVaGy SzuRRoGÁtuM
DeliKÁteSz  színház / theatre
Weöres Sándor Színház társrendezvénye

MÁRKuS eMilÍa teReM / hall
Belépő / Ticket: 3000 Ft

22:00 anDReya tRiana (Uk) 
downtempo - soul

KRúDy Klub / Club
Belépő / Ticket: 1000 Ft

Az Andreya Triana belépő érvényes

ezekre az előadásokra is!

24:00 DVa (Cz) - experimental pop
01:30 PenGuin SounD SySteM 

naGyteReM / Main hall
Belépő / Ticket: 1000 Ft

KEDVES FESZTIVÁLOZÓ!

köszöntünk a meDiAWAve második hosszú etapján, amely már kedd este kezdetét
veszi a fesztivál új helyszínén, a Weöres Sándor Színházban. A teátrumban, ne fe-
ledjék, a fényírók Ünnepének végéig színvonalas előadások láthatóak, melyek
külön-külön is erősítik az intézmény és a fesztivál szimbiózisát! 
De vissza szerdára, ahol az irie maffia két frontembere, sena és Busa is tiszteletét
teszi: a W.h. együttes shakespeare átiratai vagy éppen iszap & busa Pista bizo-
nyítják be, hogy mennyire termékeny és kreatív a magyar alternatív zene ifjú ge-
nerációja.  Csütörtökön Molnár edvárd jazz fotóiból nyílik tárlat, majd következik
béres Márta, és a színházban a meDiAWAve is színpadra állít egy erős produkciót,
a velünk közös gyökerekből táplálkozó, alternatív, szabadkai kosztolányi Dezső szín-
ház új darabját, végül éjszaka zúz a pesti Dorota.
Pénteken hosszú idő után játszik hazánkban újra a  vajdaságból elszármazott, fran-
ciaországban európai hírnévre szert tett Kovács tickmayer istván, zeneszerző és
multiinstrumentalista fenomén, míg az est másik nagy sztárja andreya triana, a
lenyűgöző, improvizatív brit énekesnő. szombaton zárul – a fesztivál egyik csúcs-
pontjaként – a MeDiaWaVe & bMC jazz Reggae Project, amelyben világhírű ame-
rikai, francia, német és nem utolsósorban magyar muzsikusok tesznek kísérletet
egy friss és újszerű produkció létrehozására, de például szombathelyre látogat
drmáriás is a tudósokkal.
A hétvégén szakmai kínálatunk is erősnek ígérkezik: megtartjuk a MeDiaWaVe Film
Forum 2. konferenciát neves előadókkal, elismerjük azokat, akik legtöbbet tettek a
„Párhuzamos Kultúráért” és természetesen a legvégén illendőn búcsúzunk, díjakat
osztunk a legjobb filmeknek, filmeseknek! 
A végszó a Shukar Collective bandájáé, no és a meDiAWAve vendégeié, akiket sze-
retettel várunk programjainkra!

STEVAN KOVACS TICKMAYER (fRA)

vendég / special guests: GRENCSÓ ISTVÁN, 
GERÖLY TAMÁS
Stevan Kovacs tickmayer - zongora, zeneszerző / piano, composer • Grencsó istván
- szaxofon / sax • Geröly tamás - dob / drums
Stefan Kovacs tickmayer: A zeneszerző, több
hangszeren játszó zenész, improvizőr és esszé-
író kovács tickmayer istván 1963-ban született
Újvidéken, a vajdaságban, a volt jugoszlávia te-
rületén, magyarnak. 1991 óta franciaországban
él és dolgozik. 
zenei tanulmányainak első éveiben zongorán és
bőgőn tanult Újvidéken. A hágai konzervatóriu-
mot luis Andriessen és Diderick Wagenaar ta-
nítványaként végezte hollandiában. A
rotterdami konzervatóriumban Witlod lutos-
lawki tanította. 1997-től kurtág györggyel és
mártával tanul együtt, és Amszterdamban

IMPRO - VÍZIÓK 2.2 (Rom) 
gáspár Csaba - hegedű / violin • kelemen istván - hegedű / violin • fazakas Albert

- dulcimer • gyergyai szabolcs - bőgő / d. bass • Bányász Bertalan - vizuál / visual

Az impro - víziók jelenlegi kvartett felállása 2009-től létezik. A többnyire népzené-
szekből álló zenekar erdélyi magyar népzenei ihletésű improvizációs zenét játszik.
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Sultz Sándor:

PÓTKOLBÁSZ, AVAGY SZURROGÁ-
TUM DELIKÁTESZ – bemutató

Rendező: Koleszár Bazil Péter
Az alapmű hamvas Béla: Bizonyos tekintetben című kisregé-
nye. A dráma ennek szövegeit és bizonyos szituációit tartal-
mazza, megírása tisztelgés is hamvas Béla előtt. A történetet
és az eredeti mű szereplőit egy hajó fedélzetén kelti életre a
szerző. A hajó nem tudni pontosan mióta, de már több éve egy
kikötőben vesztegel. A kapitány már régen nem vágyik hosszú
utakra. hivatást is váltott, nőjével, Dömper kisasszonnyal kol-
bászt gyártanak. A szurrogátum, vagyis töltelék, akármiből
nem lehet. A cselekmény apropója, hogy a kapitány a város
piacán találkozik két régi ismerősével - mirabellel és a ven-
déggel. ők hárman évekkel ezelőtt, egy furcsa város melletti
táborban találkoztak össze, a 21-es számú barakk felgyújtá-
sakor. A tettes sosem lett meg. A hajóra mennek, a kapitány
vendégül látja a társaságot, s újra megpróbálják felderíteni az
esetet. 
Az előadás a Weöres Sándor Színház és
a Junion Színház közös produkciója.

együtt zenél a kurtág six Pieces for trombone & Piano világ-
premierjén.1986-ban, még diákként alakult a tickmayer for-
matio, klasszikus zenészek, új jazz és avantgard rock előadók
közreműködésével. 1988-ban nyári művészeti táborban taní-
tott egy improvizációs, zeneszerző táborban szombathelyen.
hét éves együttműködésük alatt a legtöbb jelentős európai és
nem európai színházi fesztiválon fellépett nagy józsef (joseph
nadj) világhírű koreográfus orléans-i új színházával, mint az
együttes zenésze, zeneszerzője és hangmérnöke. gidon kre-
mer meghívása alapján tickmayer a kammermusikfest loc-
kenhaus 2003-as rendezvényén meghívott előadóként vett
részt, csakúgy mint 2009-ben a kremerata Baltica festial si-
guldai eseményén, lettországban, ahol számos szerzeménye
bemutatásra került, világpremierként. zeneműveit előadták
többek között gidon kremer, martha Argerich, kremerata Bal-
tica, keller Quartet, David geringas, Roman kofman, yuri Bash-
met (karmesterként), tatiana vassilieva, khatia, Bunaitishvili,
Alexei ogrintchouk, the moskow solists, the netherlands Wind
ensemble, De volharding, seattle Chamber Players, magyar
szimfónikus zenekar, le Concert impromptu és még sokan
mások is. improvizőrként és nem-klasszikus zenészként is sok
zenésszel és zenekarral játszott együtt, például: Chris Cutler,
fred frith, Robert Drake, valentin Clastrier, Wu fei, Peter ko-
wald, szabados györgy, Paul termos, grencsó istván, Dresch
mihály; the science group (ő az egyik alapítótag és dalszerző
is) és a thinking Plague. számos zeneművet írt iva Bittova, a
kremerata Baltica és the netherlands Wind esemble számára
is.

Composer, pianist and music essayist, stevan kovacs tick-
mayer was born in 1963 (novi sad , vojvodina / ex-yugoslavia)
as a member of hungarian national minority. since 1991, he
lives in france. in 1986 formed his ensemble tickmayer for-
matio in which classical trained musicians was employed as
well as new jazz or improvised rock performers. very soon, the
group got an international profile: in different combinations
over than thirty musicians collaborated with the group. for four
years, tickmayer was a member of the editorial of new
symposium, a magazine for social questions, art & culture in
novi sad. in 1988, he gave lectures in summer course for im-
provised & composed music in szombathely and one year later
formed a piano duo with the father figure of hungarian con-
temporary improvised music györgy szabados. in the period
of 1990-1997 he composed music and performed it with his
formatio for the orleans based dance group jel led by the cho-
reographer josef nadj. in 1997 participated in the world pre-
miere of kurtàg's six Pieces for trombone & Piano, in
Amsterdam. in 2003 tickmayer was invited by gidon kremer
as a composer in residence on the lockenhaus Chamber music
festival. During this residence several of his pieces were per-
formed and world premiered.
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ANDREYA TRIANA (Uk) 

A  f e s z t i v á l o n  ú j ,  s a j á t  z e n e k a r á v a l  l é p  f e l !
A kisérletező énekesnő és
dalszerző egy dél-kelet-
londoni, multikulturális kö-
zegben nőtt fel. hét éves
korában kezdtett énekelni,
amelyet london belvárosá-
nak hangjai inspiráltak. A
fürdőszobába zárkózva töltött
órák versek, mix kazetták és
felvételek tucatjait eredmé-
nyezték. korai szerelme az
improvizáció iránt, az évek
során beérett és változott;
ma egy hipnotikus képessé-
gekkel rendelkező nő áll a színpadon, és samplareket hasz-
nálva loopolja hangját. e „freeflow session”-ök nemzetközi
sikert és hírnevet hoztak Andreyának. legtöbben a ninja tune
sztár Bonobo-ból ismerhetik az énekesnőt, pedig olyan nevek-
kel is dolgozott együtt, mint flyng lotus hip-hop producer és
a szupersztár ninja tune dalszerző fink. 
An experimental and self taught singer and songwriter origi-
nally hailing from south east london, Andreya triana grew up
submerged in a multicultural atmosphere. A unique vocalist,
Andreya begun singing at the tender age of 7 taking influence
from the sights and sounds of inner city london. her early love
and passion for music would see her locked in her bedroom
for hours on end writing poetry, making home-made mix tapes
and recording tracks - utilising two battered cassette decks
to record harmonies. multiple collaborations ensued daily at
the Academy, ‘tea leaf Dancers’ a collaboration with glitchy
hip hop producer flying lotus was a product of this and has

DVA (Cz)

bára Kratochvílová - ének, klarinét, basszus klarinét, szaxo-
fon, melodika, játékok / vocals, clarinet and bass clarinet,
saxophone, melodics, toys • jan Kratochvíl - gitár, benjo, 
loopok, beatbow, ének / guitar, banjo, looping, kitchen 
beatbox, vocals
A cseh akusztikus-elektronikus házaspár-duó 2006 tavaszán
alakult. A „nemlétező nemzetek” folklórjára specializálódott
DvA akaratán kívül is rávilágított a tangó, a kabaré, a cirkusz,
a pop dalok, a konyha-beatbox vagy éppen a freakfolk hatá-
sára. négy éves pályafutásuk alatt több mint 250 koncertet
adtak európa-szerte, miközben a fonók címmel megjelent le-
mezük 2009. júniusára az összesített európai világzenei listán
az 5. helyen szerepelt. különlegességük, hogy gyakran kérik
fel őket színházi előadások, PC játékok zeneszerzőinek, de
koncertjeik sem mondhatók mindennapinak: az ének-gitár
mellett szaxofon, klarinét, melodika, gyermekzongora, és
egyéb varázslatok is megtörténhetnek.
Circus, cabaret, beatbox, tango, popsongs, acoustic electro
and electro acoustic in two layers cover. human voices and
acoustic instruments in loops. lyrics in universal languages.
folklore of non exist nations. somewhere between north and
south, where Dva means 2. .... Dva are two, sometimes more.
they characterize themselves as Pop of non-existent radios. 

DJ ZÖLD aka Penguin Sound System
TÜNDÉREK A TŰ ALATT (hUn)

A mai éjszakán a mostani kor bakelit kultúrájából azokat a zenéket
játszom, amelyekben nők közreműködnek, vagy a női identitás kiér-

ződik a zenében. 
A stílusok nem befo-
lyásolnak, lehet az
olasz drum ‘n bossa,
Rosalia de souza elő-
adásában, japán nu
jazz, Dee Dee Bridge-
water énekével, vagy
angol break beat  a
Backinivel, a német

n.o.h.A. vagy a norvég Ralph myerz zenéje. természetesen a képen
szereplő vampyros lesbos is felkerül a lemezjátszóra, mint ákos stefi,
és kortársa szirmai márta is. A többi az est hangulatának megfelelően,
majd spontán alakul. 
tonight i’m playing records from nowadays’ bakelite culture the ones
which has anything to do with women, or the women identity is fading
through the music.
the styles are not influencing me, these records could be italian drum
‘n bossa by Rosalia de souza, japanese nu jazz with Dee Dee Bridge-
water’s voice or the english break beat with Backini, the german n.o.h.A.
or the norvegian Ralph myerz’s music. of course vampyros lesbos
which is seen on the picture is  also going to be played, just as stefi
ákos and márta szirmai. the rest is going to depend on spontaneity…

10 June (Friday) 2011. június 10. (péntek)

been her most successful musical venture to date. hailed as
a classic while getting rave reviews from Benji B and gilles
Peterson while getting airplay on Annie mac’s Radio one show.
2009 has been an eventful year for miss triana, touring Ame-
rica and Canada with the Bonobo live band, playing on the BBC
introducing stage at glastonbury showcasing new material
and signing a three album deal with ninja tune Records.
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aGoRa – Savaria

Filmszínház / Cinema
nagyterem / Main Hall

aGoRa – Savaria
Filmszínház / Cinema

Kamaraterem / Chamber Hall

A J Á N L Ó  A  N A P  F I L M J E I B Ő L  

11 June (Saturday) 2011. június 11 . (szombat)

19:00 Feat 7. jÁtéKFilMeK 7. (93')
bruno RollanD (fRA): léa 93 min.

15:00 ani 3. aniMÁCiÓSFilMeK 3. (86')
tarik Saleh (sWe): Metropia 86 min.

17:00 ani 4. aniMÁCiÓSFilMeK 4. (100')
arjan bRentjeS (neD): the 21st Cen-
tury / XXi. század 3 min. • ion octavian
FReCea (Rom): the Fresco - the curse
of Dragulea / a freskó – Dragulea átka
14 min. • Chintis lunDGRen (est): the
Great Grey Shrike / a nagy szürke
gébics 6 min. • balÁzS zoltán &
KoPaCz annámria (hUn / Rom):
Székely indiánok / Sekler indians 4

min. • Maria KoRPoRal (itA): the
Waltz / Keringő 3 min. • Collective
CaMeRa-etC (Bel): ad Vitam / az élet
8 min. • Cleo's boogie / Cleo boogie-ja
6 min. • Contretemps 6 min. • jad-
wiga KoWalSKa (sUi): the girl & the
hunter / a lány és a vadász 5 min. •
Manuel MatoS baRboSa (PoR): the
lagoon, the water and the men... / a
lagúna, a víz és a férfiak 5 min. • ag-
nieszka boRoWa (Pol): tear me! / tépj
szét! 6 min. • Damian nenoW (Pol):
Paths of hate / a gyűlölet ösvényei 10
min. • Marc Riba & anna SolanaS
(esP): the twin girls of Sunset Street /
Sunset utcai ikrek 13 min. • enrique
GaRCÍa & Rubén SalazaR (esP): Daisy
Cutter / Szásszorszépszedő 7 min. •
nicolas bianCo leVRin & julie ReM-
bauVille (fRA): ben hora 4 min.

21:00 FiC 3. KiSjÁtéKFilMeK 3. (105')
julien luCaS (fRA): Surfers / Szörfösök

17:00 a Kaposvári egyetem
Művészeti Kar Mozgóképkultúra
tanszék hallgatóinak filmjei (61')
Bojtos Dávid: B. D. mit akarsz? • Bors zsófia:
versfilm - varga Richárd: június 15 • egyed
zsófia: félelem, ami bennünk rejlik • fehér
zsuzsa: 21. századi önportré • gyuricza Bar-
bara: versfilm - William Blake: A tigris •
jablonszki Attila: menedék • kiss Dániel: Ufó
• kneipp Dávid: versfilm - józsef Attila:
tusikának • kobra ágota: versfilm - Bertók
lászló: Ím, itt, leghátul legelöl • komáromi

Anna: versfilm - komáromi jános: Düh •
liszkai Attila: Út a suliba • merencsics melá-
nia: kavalkád • mester András - Ballér Attila -
szekeres olimpia: A teknős és a nyúl • mózes
gergely: A bajnok • tihanics norbert: epilógus
• tomasits vini evelin: interjú egy lábfejjel 

19:00 Feat 11. jÁtéKFilMeK 11. (85')
alireza DaVooDnejaD (iRi): Salve /
Gyógyír 95 min. 

21:00 DoC 10. DoKuMentuMFilMeK 10. 
(52') Mohsen ostad ali MaKhMalbaF
(iRi): We'll get used to it 52 min. 

10:00-17:00 

nemzetközi filmszakmai konferencia
(részletes program külön)

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe
KonFeRenCia teReM / ConFeRenCe hall

Alireza DAVOODNEJAD (iRi): Salve / Gyógyír 95 min.  játékfilm
valószínű nem tudod, hogy hogyan zajlik az iráni fiatalok élete. ebből az izgalmas
filmből megismerheted a teheráni gördeszkások és rapperek, a kábítószereket pró-
bálgatók és az anyagon rajtragadók, a prostitúció világát. európai szemmel pl. kü-
lönösen érdekes az, amikor egy
kendős fiatal lány rappelni kezd.  
A rövid történet: egy fiatal, im-
pulzív lány, családi botrány után
megszökik otthonról, és beleveti
magát teherán fiatalos és un-
derground világába. kényszer-
helyzetek és saját választások
sokasága következtében egyre
lejjebb csúszik.  nagymamája
utána ered, hogy segítsen
rajta… megveszi adagját…

Mohsen Ostad Ali MAKHMALBAF (iRi): We'll get used to it
52 min.  dokumentumfilm
valós történetek szökött iráni csajokról, akik meglehetősen keményen oldják meg a
családi konfliktusokat. 

Bruno ROLLAND (fRA): Léa 93 min.  játékfilm
léa a szülővárosában, le havre-ban él. egyetemista, fekvőbeteg nagymamáját
ápolja, és emellett pincérnőként dolgozik egy éjszakai szórakozóhelyen. végre talál
egy megfelelő öregotthont
az idős hölgy számára, di-
lemmája fokozódik: az
otthon nagyon drága, és
semmi esélye rá, hogy ki
tudná fizetni. Így léa el-
határozza, hogy sztripíz-
táncos lesz.

15 min. • Mátyás PRiKleR (slk):
thanks, fine / Köszönöm, jól 40 min. •
Gianclaudio CaPPai (itA): i know there's
a man / tudom, hogy van valaki  30 min.
• Rémi Mazet (fRA): Siggil 20 min.

F i l m p r o g r a m o k –  F i l m  p r o g r a m s
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16:00 neM élheteK MiloSeViCS
nélKÜl – könyvBemUtAtÓ és kiállÍ-
tás megnyitÓ / I CAN`T LIVE WITHOUT
MILOSEVIC – Book PResentAtion
17:00 Kelet-euRÓPai zoMbi –
CzABán gyöRgy filmje A tUDÓsok-
RÓl / EASTERN-EUROPIAN ZOMBIE –
movie ABoUt the BAnD ´tUDosok´

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe

StúDiÓSzÍnPaD / StuDio

11 June (Saturday) 2011. június 11 . (szombat)

19:00 PÁRhuzaMoS KultúRÁéRt 
- DÍjÁtaDÓ / PARALLEL CULTURE
AWARD CEREMONY
FeSztiVÁlzÁRÓ DÍjÁtaDÁS / FESTI-
VAL CLOSING CEREMONY

naGyteReM – Main hall

MÁRKuS eMÍlia teReM / hall
Belépő / Ticket: 2000 Ft

20:30 MeDiaWaVe & bMC jazz
ReGGae PRojeCt
záRÓkonCeRt / Closing ConCeRt
22:30 tuDÓSoK (hUn)
alternatív jazz-rock
00:30 ShuKaR ColleCtiVe (Rom)
electro / ethno 

KRúDy Klub / Club
Belépő / Ticket: 500 Ft

A Márkus Emília Terem belépője

érvényes erre a helyszínre is!

22:00 zÁRÓbuli / CLOSING PARTY
míg az emeleten koncertek zajlanak, a
klubban meglepetés koncertekkel,
egyedi formációkkal, lemezlovasokkal
szórakoztatjuk a nagyérdeműt.
Closing party of the festival with dj acts,
special formations and surprise bands.

NEM ÉLHETEK MILOSEVICS NÉLKÜL –
KÖNYVBEMUTATÓ / I CAN`T LIVE WITHOUT
MILOSEVIC – BOOK PRESENTATION
drmáriás, a tudósok történetét elmondó önéletrajzi könyvének bemutatója.

KELET-EURÓPAI ZOMBI – CZABÁN GYÖRGY
FILMJE A TUDÓSOKRÓL / 
MOVIE ABOUT THE BAND ´TUDOSOK´
frissen forgatott anyagokból és
archív felvételekből áll össze a
zenekar történetét elmondó mozi,
amelyben megszólal többek kö-
zött Boris kovac újvidéki zenész
és zeneszerző, akinek a stúdiójá-
ban a tudósok legelső hangfelvé-
telüket készítették, valamint koja,
a legendás, belgrádi Disciplin A
kitchme együttes frontembere,
akivel a tudósok Belgrádban és
Budapesten is együtt játszottak.

MEDIAWAVE & BMC JAZZ REGGAE PROJECT
ZÁRÓKONCERT
MiChael SChieFel (geR) - ének, effektek / voice, effects • CaRSten DaeRR
(geR) - zongora / piano • tÓth ViKtoR - szaxofon / sax • ChRiStoPhe 
Monniot (fRA) - szaxofon / sax • Manu CoDjia (fRA) - gitár/ guitar • SzanDai
MÁtyÁS - nagybőgő/ double bass • haMiD DRaKe (UsA) - dob/ drums
Az előző fesztivál őriszentpéteri speciális, új együttműködésekre alapuló (Dresch-
gilchrist-szandai-Drake, valamint schiefel-Daerr-lukács-szandai) koncertjei után
arról beszélgettünk Bogival (BmC - Bognár tamás  – Budapest music Center Re-
cords), hogy az általunk összehozott világ és európai hírű muzsikusokban már olyan
kötődés alakult ki a BmC és a meDiAWAve iránt, hogy akár extrém ötlettel is elő-
állhatunk. ekkor ugrott be a reggae, mely elsőre oly távolinak tűnt e jelentős kreatív
muzsikusoktól. megpendítettük az ötletet, amely végül mindenkiből meglepően nagy
lelkesedést váltott ki. Így nekiestünk a szervezésnek. Persze, aki egy kicsit is ismeri
a csapat tagjainak zenei előéletét, az valószínűleg sejtheti, hogy itt nem szabvány
reggae produkció várható végeredményként. A zárókoncerten élőben, majd az öt
nap során elkészülő lemezfelvételen majd CD formájában is hallható lesz e speciális
szombathelyi reggae csapat. 
After the special collaborative concerts of the last festival at őriszentpéter – (Dresch-
gilchrist-szandai-Drake and schiefel-Daerr-lukács-szandai) – we talked with Bogi
(tamás Bognár - Budapest music Center Records label manager), that we should
have to organize a more extremist formation because of the well-established con-
nection and good relation between the world and european famous musicians. then
we find an interesting approach for jazzists: the Reggae! – because this style see-
med strange at the first sight, compared to the creativeness of these artists. After
a positive feedback we decided: let's do it!
knowing the band members reputation, maybe one has the feeling, that the out-
come won't be any ordinary reggae product. the result of the five-day rehearsal
will be heard at the closing concert of this special group, and the compositions will
be also available in CD format.
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TUDÓSOK (Rom)
drMáriás - ének, trombita, harsona, szaxofon/ voice, trum-
pet, trombone, sax • endrei Dávid - basszusgitár/ e. bass •
jeli Gergely - dob/ drums
Az 1986-ban Újvidéken drmáriás által, magyar és szerb fes-
tőkből alapított formáció kezdeti szakaszára a punk, a jazz,
az improvizáció, a költészet, s mindezek kölcsönös átjárása
volt jellemző, hangvételükre pedig a harsány alanyi költészet
és zene mellett a jugoszláv polgárháború előérzete nyomta rá
a bélyegét. 
Az együttes mai felállása 2003-ban alakult ki, számos angol,
holland, olasz, orosz, osztrák, svájci, francia, szlovén és egyéb
turné kötődik ehhez a formációhoz, több száz fesztivál- és
klubfellépés.
ezen az estén a zenekar legújabb Bocs, megölhetlek? című
lemezét mutatja be. A tizennégy vadonatúj szerzeményből álló
korong felvételeit és elektronikus vetületüket kondor Péter

11 June (Saturday) 2011. június 11 . (szombat)

SHUKAR COLLECTIVE (Rom)
A zenekar tagjai egyrészt roma énekesek és táncosok, akik
nehéz körülmények között élnek és alkotnak. ennek ellenére
vagy éppen ezért, zenéjük szenvedélyes és változatos. őket
egészíti ki egy csapat hazájukban es nemzetközileg egyaránt
aktív zenész és Dj. Az együttműködés gyorsan lépte át a kul-
túra területének határait és vált egyfajta integrációs minta-
projektté. működésükről nagyszerű dokumentumfilmet
készített az hBo, mely a fesztivál filmes programjában vetí-
tésre kerül.
on the one side of shukar Collective are the roma singers,
from rural, sub-standard living conditions, who work in terrible
conditions for meager pay and have to feed large families.
But they have passionate ursari music that is tribal, almost
primitive, always changing and continually emotive. on the
flipside is us, a group of musicians and deejays who have
been active on the Romanian and international scene for a
number of years. We are all individuals with various different
approaches to electronic music, work and life... 

Párizsnak, a zenekar háttérmesterének köszönhetik. Az új
számok között a jazz-punk friss, ékes darabjait hallhatjuk az
összetéveszthetetlenül őrült és eredeti tudósok-szövegekkel,
valamint kirobbanó funkkal, drum’n’bass-el és rock elemek-
kel ötvözve.
Cultic underground band releases their new album. the new
piece contains jazz-punk with electronics, mad lyrics and
dynamic drum´n´bass, funk, rock. 
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A HUBA MŰVÉSZCSOPORT 
KIÁLLÍTÁSA: COLORWAVE
Kiállításnyitó: június 7. kedd 19:30
A hUBA művészcso-
port 2008 nyarán
alakult a hUBA galé-
riához kötődő öt mű-
vész részvételével,
akik a továbbiakban
közös kiállítások
szervezésén túl, me-
lyek az egyes művé-
szek tevékenysége
közti irányultságbeli
hasonlóságok feltér-
képezését kísérlik
meg, ezáltal próbál-
ván felmutatni egy-
úttal a fiatal kortárs képzőművészetben fellelhető probléma-
felvetések egy részét, szorosabb együttműködést vállalnak fel,
s egymás kölcsönös segítését egy baráti és művészi közös-
séghez való tartozás keretébe szándékoznak megvalósítani.          

mészáros szabolcs
the huba Art group was formed in summer 2008, with the par-
ticipation of five artists linked to hUBA gallery.
Beyond organizing joint exhibitions with an attempt to map the
analogies among the works of individual artists concerning
their artistic approaches, and thus trying to point at some of
the problems raised on the scene of young contemporary fine
arts, they aim to undertake a closer cooperation and plan to
lend mutual help to one another within the framework of a fri-
endly and artistic community. szabolcs mészáros
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NAGY RÓBERT MÉDIAMŰVÉSZ 
FÉREGJÁRAT 2.0 CÍMŰ 
TÉRSPECIFIKUS INSTALLÁCIÓJA
megtekinthető a fesztivál teljes időtartama alatt!
A Féregjárat meghatározása:
„A tér és idő vonatkozásában a legfontosabb kapocs
szerepét betöltő metafizikai állapot.”
(PhD gucsik Arnold  kozmo- és geokémikus)
a féregjárat 2.0 egy kompozit világ, mely a megtalált helyen
az adott időben felépített valós és virtuális térkonstrukció.
Szándéka: elemelni az installáció terébe belépő látogatót a
saját téridejéből.
The wormhole 2.0  is a composite world, a real and virtual space
construction  in the given time. The intention is to shift the visitor
out of its own spacetime. Róbert Nagy’s installation.

aGoRa – SaVaRia FilMSzÍnhÁz / CineMa – aula

PASSPORT
CONTROL
NEMZETKÖZI
IFJÚSÁGI 
MŰVÉSZETI 
MŰHELY FOTÓ-
KIÁLLÍTÁSA

kurátor:
Radu igazság
megtekinthető 
a fesztivál teljes 
időtartama alatt!

KiÁllÍtÁSoK / eXhibitionS
WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe 

aula

MOLNÁR EDVÁRD JAZZ FOTÓI
Kiállításnyitó: június 9. csütörtök 20:00

„...Amikor a zenész egybenő a hangszerrel, a fotós
pedig a géppel. Benkő Robi például, egy nagyon jól el-
kapott pillanat, ahogy birkózik a nagybőgővel… és
akiből szinte úgy nőtt ki a szaxofon, hogy nem tudni,
meddig ember és honnantól hangszer: matthias schu-
bert. játék közben olyan, mint az évszázados fák nya-
katekert gyökerei. és a jó öreg Archie shepp profilja a
homlokán kidülledő erekkel, s alatta a fekete-Afrika
fekete istenének szemével.
Azt szokták mondani, hogy ezek az alkotás pillanatai,
amikor a zenész megalkot valamit. ne feledjük, a fotós
is azt teszi, ugyanabban a pillanatban. és ezek a pil-
lanatok olykor nagyon, de nagyon sokáig tartanak. s
ez a jó bennük...” Dormán lászló
„…the moment, when the musician becomes one with his
instrument and the photographer with his camera. Robert
Benko, for example, is a well captured moment, as he wrestles
with his double bass… the sax has literally sprung out, wit-
hout clearly being visible where the human ends and the inst-
rument begins: matthias schubert. While playing, he looks like
the winding, serpentine roots of centuries-old trees. And the

M. SELIM TOPRAK (tUR) 

FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
Portrék, doku-
mentarista és
lírai fotográfiák
a kurd nép
mindennapjai-
ról, örömeikről,
bána ta ik ró l . . .
viszontagságos
életükről. 



jelentéssel, utalással, értelmezhetőséggel rendelkeznek. Így Pállfy
istván francis Bacon műtermében, szanyi tibor Basquiat-éban,
tőkés lászló magritte-éban, horthy Chia-éban, horn gyula Palla-
dino-éban jelenik meg. ezt látni kell!
hungarian and eastern-european politicians appear in the style
of a pictures of the greatest Western-european painters. the effect
is compelling and astonishing at the same time! you have to see
the brand new works of drmáriás, a significant artist of the hun-
garian underground, alternative music and fine art scene!

profile of the
good old Ar-
chie shepp
with the bul-
ging veins on
his forehead,
and underne-
ath: the eyes
of the black
god of Black
Africa….”
lászló Dormán

SÁNDOR JÓZSEF PÉTER ALKOTÁSZ 
JÁTÉKSZOBRAI / ACTIVE SCULPTURES
sándor józsef Péter - Alko-
tász alkalmazott művészet-
tel, azon belül rogyasztott
üveggel és csempefestés-
sel foglalkozik, de nem áll
távol tőle a díszítő falfestés
vagy izgalmas gipszmun-
kák elkészítése sem. most
funkcionális játékszobrait
próbálhatja ki a fő tér kö-
zönsége. idősek és fiatalok.
the artist is into applied art,
more specificly into glass
and tile. he creates active sculptures as well, which are now free to try for
everyone on the main square of szombathely. 

WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / theatRe 
StúDiÓSzÍnPaD / StuDio

SZÖRNYŰ KEDVENCEIM 
drMáriás KIÁLLÍTÁSA Csak egy napig!

drMáriás Béla képzőművész kiállítása június 11-én!
drmáriás legújabb fest-
ményein a modern nyu-
gati festészet nagy-
jainak a stílusában, iko-
nikus képeinek adaptált
változataiban magyar
és kelet-európai politi-
kusok jelennek meg. A
hatás lenyűgöző és el-
képesztő, melyben a
nyugati értelemben vett
szép ábrázolja a kelet-
európai szörnyűséget
egyik olvasatban, bár
ezek a képek megannyi

Fő téR / Main SQuaRe

toVÁbbi helySzÍneK / otheR loCationS
MOSONMAGYARÓVÁR
BAHIA Teázó kötélgyártó út 1-3.
június 3. Kétszercsíp ( Red hot Chilli Pep-
pers tribute zenekar )
június 4. jobbára Ártalmatlan 
Country zenekar • lili és az amatőrök (led
zeppelin, Queen, AC/DC )
június 10. anonim Project ( alternatív, saját
számok ) • Private Park ( Rock, saját szá-
mok )
június 11. echo off • apnoe
június 12. A mosonmagyaróvári workshop
eredményének bemutatása
hen house blues band (rock, feldolgozások
és saját számok)
A fesztivál ideje alatt a zenekarok tagjai
együttműködnek közös szerzemények létre-
hozásában, s ennek a workshopnak az ered-
ményeit mutatják be június 12-én.
Kiállítás:
Ürmös Fanny, fiatal fotóművész és iván esz-
ter, mosonmagyaróvári alkotó, festő közös
kiállítása.

DUNAJSKÁ STREDA / 
DUNASZERDAHELY
NFG Klub (a városi művelődési központ
épületében)
június 2. „nem én kiáltok”
jakubecz lászló / Deja vu klub
Belépő: 2 eURo
A Deja vu dzsessz zenekar és jakubecz lászló
előadóművész közös produkciója, mely vázát
az énekes-gitáros jakubecz saját szerzemé-
nyei, megzenésített versek (például józsef At-
tilától), néhány átvett dal, és pár „dzsessz
standard” alkotja.
június 3. Dj set:  Dead horse [bad Mojo +
Michael Priest] + Dead janitor  @ nFG
Belépő: 2.50 eURo
A pozsonyi éjszakák kedvelt alakjai először buk-
kannak fel együtt Dunaszerdahelyen. Bassline,
fidget, electro house, dubstep, global bass és uk
funky minden mennyiségben, valamint bemu-
tatkozik a kassai Dead janitor, aki az ambient,
iDm és elektronika elegyét fogja kínálni.

június 2-4. között, mindennap 19:00 órai
kezdettel MeDiaWaVe filmvetítés!
június 4. A dunaszerdahelyi na´conxypan
Polgári társulás napja

BRATISLAVA / POZSONY
szervező: Anima társaság
helyszín: Ifjú Szívek Táncház -
Színházterem
Cím: mostová 8., 811 02 Bratislava, slovakia
június 1.
teátrum - színházi Polgári társulás: 
Corneille: Az illúzió - színmű 2 részben.
száz Pál rendezésében.
szereplők: tóth károly, havasi Péter, tarr
Csilla, jókai ági. 
kosztüm, díszlet: kósa Annamária.
június 6-8.
MeDiaWaVe filmvetítések este 18:00 és
20:00 között. a filmek közötti szünetekben
pozsonyi VŠVu egyetem Multimédia és in-
termédia tanszéke (Studio in) végzőseinek
kisfilmjeit vetítjük! Majd klubest és közön-
ségtalálkozó! 

FESZTIVÁL INSTALLÁCIÓK:
WoRkshoPRon egyesület  http://workshopron.blogspot.com
FÉNYINSTALLÁCIÓK:
fényszÓRÓ - méhkAs DiA PRojeCt www.mehkasaula.hu



ONLINE JEGYÉRTÉKESÍTÉS A WWW.MEDIAWAVE.HU OLDALON

JEGYÉRTÉKESÍTÉS / TICKETS & PASSES

SZOMBATHELYI JEGYÉRTÉKESÍTÉS

● A fesztivál ideje alatt az AgoRA – savaria filmszínházban
működő fesztiválközpontban (mártírok tere 1.),
● valamint az egyes zenei programokra, illetve Béres márta: 
one-girl show c. előadására kezdés előtt a helyszínen is.
● a Weöres sándor színház társrendezvényeire a színház 
jegyirodájában (király u. 11., tel.: +36-94/318-738, e-mail:
jegy@wssz.hu)

BUying tiCket online: WWW.meDiAWAve.hU
BUying tiCket in szomBAthely:
in the festival Centre in AgoRA-sAvARiA Cinema during the
festival & at the venues of the concerts and márta Béres’s
one-girl show.
tickets are available for the partner events of the Weöres
sándor theatre: ticket office – király str. 11.

BÉRLETEK / FESTIVAL PASSES
fesztiválBéRlet – filmes / film Pass: 5.000 ft / hUf
fesztiválBéRlet – zenei / music Pass: 7.000 ft / hUf
fesztiválBéRlet – minDen PRogRAm / festival Pass for
every program: 10.000 ft / hUf

MOZIJEGYEK – jegyvásárlás csak a moziban!
CinemA tiCkets
mozijegy / Cinema ticket: 600 ft / hUf
mozi nAPijegy / Cinema Daily Pass: 1.200 ft / hUf

KONCERTJEGYEK
CONCERT TICKETS
jÚniUs 3. nyitóbuli / opening Party – 500 ft / hUf
jÚniUs 4. Csángó Buli! – 500 ft / hUf
jÚniUs 5. Chen + Dj vidaotone – 500 ft / hUf
jÚniUs 7. easys + mediawave Dj’s – 500 ft / hUf
jÚniUs 8. W.h. + iszap & Busa Pista – 1.000 ft / hUf
jÚniUs 9. Béres márta: one-girl show – 1.000 ft / hUf
jÚniUs 9. Dorota + Dj Pop Davec – 500 ft / hUf
jÚniUs 10. stevan kovacs tickmayer – 1.000 ft / hUf
jÚniUs 10. Andreya triana – 3.000 ft / hUf
jÚniUs 10. DvA + Penguin sound system – 1.000 ft / hUf
jÚniUs 11. meDiAWAve jazz Reggae Project, tudósok,
shukar Collective – 2.000 ft / hUf
jÚniUs 11. záróbuli / Closing Party – 500 ft / hUf

Minden Fő téren zajló koncert és egyéb program
ingyenesen látogatható! A kiállítások ingyenesen
látogathatóak! / Every concert and other program
in the Main Square is free. Every exhibition can be
visited for free!

ÉRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK
hUf ● Üdülési Csekk ● sodexhoPass kUltÚRA és AjánDék
utalványok ● Accour services ticket Culture kultúra és top
Premium ajándékutalványok

Fesztiválközpont / Festival Center
1. aGoRa – SaVaRia FilMSzÍnhÁz / CINEMA
(mártírok tere 1.) Akkreditáció / Accreditation
● sajtó / Press Room ● filmprogram / film
program ● koncert / Concert
Fesztiválhelyszínek / Festival Venues
2. Fő téR / MAIN SQUARE
3. WeÖReS SÁnDoR SzÍnhÁz / THEATRE
(Akacs mihály u. 7.)
nagyterem / main hall ● márkus emília
terem / márkus emília hall ● stúdiószínpad /
studio ● krúdy klub / krúdy Club ● konferen-
cia terem / Conference hall
4. SziMFÓnia KÁVézÓ / CAFÉ
(Rákóczi ferenc u. 3.)
5. VaS MeGyei leVéltÁR / VAS COUNTY
ARCHIVES (hefele menyhért u. 1.)
6. SzoMbathelyi KéPtÁR / ART GALLERY
(Rákóczi ferenc u. 12.)
7. SaVaRia eGyeteMi KÖzPont KÖnyV-
tÁRa / LIBRARY (károlyi gáspár tér 4.)
8. MMiK (Ady endre tér 5.)
Fesztiválvendéglők / Festival Restaurants:
9. PannÓnia hÁz – étteReM (fő tér 29.)
10. belVÁRoSi Menza (mártírok tere 5/B.)
3. KRúDy Klub & étteReM
(Akacs mihály u. 7.)

FESZTIVÁLHELYSZÍNEK /
FESTIVAL VENUES
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