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11.30–14.00 Kívánságkosár a Kamera Hungária Televíziós Fesztiválon!
A Kívánságkosár bemutatja a Kamera Hungária Televíziós Fesztivált, valamint
vendégül látja Veszprém és környéke kulturális életének szereplőit – alkotókat,
művészeket és művészeti csoportokat.
A műsorvezetők – Morvai Noémi, Asbóth József és Banner Géza – várják a
közönséget az élő adás helyszínére. A Duna Televízió élő adása a helyszínről.

Gyermekeknek!
10.00–12.00 VARÁZS-ÓRA – Móka Miki zsebszínháza • KACAGÓ KONCERT
Nagy Varázsló – Levente Péter • Kis Varázslók – A gyerekek
Bábos-gitáros – Török György • Bűvész – Habók János és Rózsa Hajnalka

16.00–16.30 Comedy Central: Mogács Dániel és Pataki Balázs
16.35–17.10 Jóban Rosszban közönségtalálkozó
17.10–17.40 Hajdú B. István, Méhes Gábor, Vincze Ottó
17.40–18.30 Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Sebestyén Balázs, Till Attila, Böhm György
Vezeti: Lévai Balázs

14.00–14.30 Közönségtalálkozó Hajdú Péterrel
14.30–15.00 Kékfény találkozó – Olajos Gergő és a Kékfény stábja
15.00–15.45 Echo TV közönségtalálkozója:
Bayer Zsolt, Vámos György és Takács Bence
15.45–16.15 HírTV közönségtalálkozója
16.00–16.20 Vágó István borvetélkedője
16.20–17.00 Barátok közt találkozó
17.00–17.30 Showder klub: Aranyosi Péter és Kovács András Péter

Fergeteges koncertek és Díjátadó Gála
Nagyterem (800 forintos egységáron)

Nagyterem (800 forintos egységáron)

18.30–21.30 Táncdalfesztivál Update!
Újra és újra kiderül: a Táncdalfesztiválok és azok korának dallamai hozzátartoznak életünk kísérőzenéihez. Néhányukról nem is tudjuk, honnan ismerjük,
ki is énekelte; mások határozottan kötődnek egy-egy legendás előadóhoz.
Ezeket – bár elsőre szinte szentségtörésnek számít – megéri új köntösben, új
hanggal, más ritmusban és felfogásban meghallgatni. A kor tehát a hatvanas
évek vége és a hetvenes évek eleje, a téma pedig: a Táncdalfesztivál és kora.
A Böhm György rendezésében színpadra kerülő egyedülálló válogatáskoncert
további különlegessége, hogy a mindenki által ismert slágereket – többek
között – az új generációs tévés vetélkedők sztárjai adják elő, akik az újrahangszerelt daloknak valóban új színt és értelmezést adnak.
A műsort vezeti: Novák Péter • Rendező: Böhm György
Látványfelelős: Kiégő Izzók
Fellépők: Bereczki Zoltán • Dolhai Attila • Falusi Mariann

Fool Moon • Freeport együttes • Király Viktor • Malek Andrea
Mészáros Árpád Zsolt • Oláh Ibolya • Palya Bea
Szinetár Dóra • Szulák Andrea • Tabáni István • Tóth Vera

18.00–21.00 Díjazzuk a tévét!
Kamera Hungária díjátadó gála és show műsor

Legtöbben úgy vagyunk a televízióműsorokkal, mint Gombóc Artúr a csokoládéval:
minden formáját szeretjük. Legyen az sorozat, színes riport, látványos tévéshow, vetélkedő, magazinműsor, portré-, vagy dokumentumfilm, mindegyiket szinte korlátlan
mennyiségben fogyasztjuk. A gálán az elmúlt esztendő televíziós alkotásait díjazza
a szigorú, ámde igazságos bírákból álló zsűri, és erre a néhány órára a színpadon
háromdimenzióssá válnak a képernyőről ismert műsorok sztárjai, illetve a stáblistán
éppen csak olvasható, de a sztároknál néha még fontosabb alkotók. A kivételes alkalomhoz nem mindennapi show tartozik. A 18 kategóriában kiosztásra kerülő díjak
átadását egy különleges koncert teszi feledhetetlenné: a különböző zenei műfajokban népszerűséget szerzett előadók a régebbi és a közelmúlt legismertebb dalait
dolgozták fel a saját stílusukban. Az előadók között mindenki megtalálhatja a saját
kedvencét.
A műsort vezeti: Winkler Nóra és Réz András • Rendező: Böhm György
Látványfelelős: Kiégő Izzók • Zenei rendezés, hangszerelés: Kovács Zoltán
Fellépők: 4for Dance • Anti Fitness Club

Balogh Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band • Fekete Jenő
Irie Maffia • DJ Pozsi • Keresztes Ildikó • Kovács Zoltán
Mystery Gang • és a nyertesek

21.00–23.00 Ghymes koncert

(A Díjátadó show műsorra és a Ghymes koncertre a jegyek egységesen
800 forintos áron, csak a Ghymes koncertre 500 forintos áron kaphatók.)

Beszélgetések a televíziózásról
Beszélgetés a televíziózásról (ingyenesen látogatható)

Beszélgetés a televíziózásról (ingyenesen látogatható)

16.15–17.30 A magyar televíziózás a versenyművek tükrében
Beszélgetés a zsűri tagjaival

10.30–12.00 Létezik-e magyar audiovizuális kultúra?
Beszélgetés a zsűri tagjaival, arról, hogy mit láttak a versenyművekről.

17.30–18.30 Tedd fel a netre! Mire jó a háló az alkotóknak?
Ha nem megy le a alkotásunk, már nem kell szomorkodnunk! Veszünk egy kamerát
és egy jobb számítógépet. Megtanuljuk kezelni, és.... és feltesszük a művünket a
netre. Jól behirdetjük, és láss csodát! Tegyük fel a netre, és tegyük láthatóvá alkotásunkat! Hogyan tegyük mindezt a Google és a közösségi média (iWiW, Facebook)
segítségével? Mire vigyázzunk, amikor feltöltjük valamelyik videómegosztóra? Miként kommunikáljunk, hogy mindenki letöltse művünket?
Rövid előadások, majd kérdezz-felelek, nem csak alkotóknak.
Résztvevők: Berényi Konrád, Dobó Mátyás, Kis Ervin Egon

13.30–13.55 Az online térhódítása – Kitérni már nem lehet. Barátkozzunk meg vele!
Előadó: Gerényi Gábor
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14.00–14.25 Televíziózás online. Előadó: Hámori Barbara
14.30–15.20 Barát vagy ellenség? (Az online térhódítása a hagyományos médiában)
Ez most komoly? Újság, könyv, televízió – mindenki az internetre megy? Megszűnnek a
papír alapú kiadványok? Mi lesz a televíziós műsorokkal? Minden műfajjal ez történhet?
Minden on-demand (szabadon lekérhető) lesz? De mi lesz akkor a közösségi élménnyel,
a minőségi tartalommal és a magyar audiovizuális kultúrával? Egyáltalán, van ilyen?
Résztvevők: Weiler Péter, Gerényi Gábor, Siklós András, Szabó Zoltán
Vezeti: Baló György
15.25–16.10 A televíziós személyiségek, személységei
Itt van például a modortalan Dr. House. Lehet imádni vagy utálni. Mindennapi családtagjaink
a Barátok közt és a Jóban Rosszban szereplői, akikért együtt izgulunk. A híradók műsorvezetőinek elhisszük, „ha ők mondják...". Pozitív és negatív szereplők a hétköznapokban, celebekkel fűszerezve. Mi az ő feladatuk? Megmondók, hétköznapi hősök.... vagy kik is?
Résztvevők: Antalóczy Tímea, Hammer Ferenc, Kalamár Tamás, Vízvárdy Bence
16.15–17.10 Műsor- és programtrendek a világban és itthon
Hogyan változott és változik meg a televíziós műsorok szerkesztése az internet térhódítása miatt? Van-e tipikus magyar programming, vagy a nagyvilágot másoljuk? Van-e jellegzetessége a magyar műsoroknak? Megölte-e a dokumentum műfajt a valóságshow?
Résztvevők: Kolosi Péter, Gyurity Mónika, Medveczky Balázs, A. Szabó Magda,
Szabó László Zsolt, Málnay B. Levente
17.10–18.00 News Hungary: a demokrácia, a hírgyártás
és a közösségi média kapcsolata
Sokan a közösségi site-ok lázában égnek. Már nem is a profilokat nézzük, hanem a hírfolyamban kutakodunk, ki mit csinál, milyen hírt tesz közzé. Hazudni már nem lehet, a neten
minden gyorsan kiderül. Tudósít boldog, boldogtalan. Az online közösségi média rendkívül
gyors, azonnal közli a híreket, szövegesen vagy már videóval. A televíziósok is egyre inkább
kacsintgatnak az internet és a közösségi site-ok felé. Megelőzheti az online a tévés hírgyártást? Hol van lehetőség az együttműködésre? Esélyegyenlőség a hírek között?
Résztvevők: Gajdics Ottó (HírTV), Kálmán Olga (ATV), Kert Attila (MTV),
Kotroczó Róbert (RTL Klub), Weyer Balázs (Origo), Bódis Gábor (Duna TV)

