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TURISZTIKAI SZEZONNYITÓ – PROGRAM
2015. április 26.,
26., vasárnap 1010-18.00
Veszprémvölgy,, Veszprémi Vár
Veszprémvölgy
Veszprém, e patinás, barátságos, pezsgő egyetemi város a virágnyílással egyidőben vendégváró
kapuit is kitárja. Második alkalommal rendezi meg a Veszprémi Turisztikai Egyesület a Veszprémi
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel, valamint számos városi partnerrel együttműködve az
Szezonnyitó
ingyenes Turisztikai Szezonnyit
ó rendezvényt, melynek célja a turizmus és Veszprém, mint
turisztikai célpont népszerűsítése a turisták és a helyi lakosság körében. A programok a
Veszprémvölgyben, a Kolostorok és Kertek rendezvényhelyszínen, valamint a Patak Party
Rendezvénykertben zajlanak 2015
2015.. április 26
26--án, vasárnap 10 és 18 óra között.

Ajánló
A Jezsuita templomnál a Nyitott Műteremben
Műteremben csodáljuk meg a művészek alkotásait, szorítsunk a II.
P incér Futóverseny
Futóverseny résztvevőiért vagy induljunk rendhagyó,
rendhagyó , verses idegenvezetésre
idegenvezetésre az Óváros
térről a Jókai utcán át a Veszprémvölgybe! Keressük fel a város Titkos Helyeit
Helyeit,
elyeit és az ezen a napon
ingyenesen
Kapuját!! A gyerekek számára izgalmas játékkal
in
gyenesen látogatható Tűztornyot és a Hősök Kapuját
készül a Művészetek Háza,
Háza ahol a kicsik a Titkos Kertet is felfedezhetik. A Veszprémvölgyben egész
nap ingyenes kisvonat szállítja a vendégeket a helyszínek között. A Magyar Honvédség Légierő
Zenekara koncertje, a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek Zenekar a gomba alatt című
meseelőadása,
meseelőadás
a, valamint Trócsányi Gergely és Süle Zsolt zenés, verses szerzői programja, az ÉSTE
Produkció is a Patak Party Rendezvénykert színpadán látható. A Veszprémi Waldorf Egyesület
kézműves foglalkozást tart, a Kócoska Mesebolt pedig Játéknappal várja a családokat. Mindezt
kiegészítik a Veszprémi Turisztikai Egyesület szolgáltató tagjai által nyújtott kedvezmények, tehát
valóban érdemes ezen a hétvégén felkeresni a királynék városát!
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RÉSZLETES PROGRAM HELYSZÍNENKÉNT
PROGRAMOK A VESZPRÉMVÖLGYBEN
PATAK PARTY SZABADTÉRI SZÍNPAD ÉS RENDEZVÉNYKERT
10.00-10.45 MEGNYITÓ
Brányi Mária, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere, Bérczi Beáta, a Veszprémi Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője és Neubauer Sándorné, a Veszprémi Turisztikai Egyesület
elnöke köszönti a vendégeket és a résztvevőket.
A Magyar Honvédség Légierő Zenekara ad ingyenes koncertet.
A Turisztikai Szezonnyitó Torta felvágása
felvágása – támogatónk

a

Mackó

Cukrászda!

www.mackocukraszda.hu
11.00-11.40 A Veszprémi Petőfi Színház színművészei, Módri Györgyi és Máté P. Gábor Zenekar a
gomba alatt című előadása várja a családokat.
12.00-13.00 A Veszprémi Nyitott Műterem alkotóinak és alkotásainak bemutatása
14.00-14.15 A színpadon a Gizella Nőikar - Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt művészeti
együttese
15.00-15.30 ÉSTE Produkció - Trócsányi Gergely és Süle Zsolt zenés, verses szerzői programja
ÉsTe TUDSZ SEGÍTENI?
Az ÉSTE szerzőpáros első, Fricska-béli koncertjén a közönség egyetértett azzal, hogy
segítsük Sipos Bálint 12 éves veszprémi fiú arcműtétjét! Debreczeny Zoltán Fricskaperspektíva c.
festményének árverése a koncerten! Részletek a mellékelt dokumentumban!

JEZSUITA TEMPLOM ÉS KÖRNYÉKE,
KÖRNYÉKE, SZABADTÉRI
SZABADTÉRI SZÍNPAD
10.00-18.00 KISVONAT a Veszprémvölgyben
11.30-12.30 II. Pincér Futóverseny a Jezsuita templomnál – szurkoljon Ön is kedvenc pincérjének!
Köszönjük a SÉF Szakképző Iskolának a támogatást, a szervezést!
13.00-13.20 A Veszprémi Ifjúsági Táncegyüttes
Táncegyüttes néptánc műsora
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14.00-15.00 Jóga foglalkozás az Aktívzóna Egyesülettel
Egyesülettel
A jóga gyakorlatait alkalmazhatjuk a testi és lelki egészségünk megőrzése érdekében vagy terápiás
céllal. Az ászanák (testgyakorlatok) a teljes testet átmozgatják, fejlesztik a fizikai testet, erősítenek és
nyújtanak. A jóga stresszoldó hatása révén közérzetünk javul, kiegyensúlyozottá válunk.
Tapasztald meg a jóga áldásos hatását!
Kérjük, matracot hozz magaddal!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
15.15-15.45 a lengyeltóti Ördöngős Táncegyüttes és a kaposvári Mákvirág Táncegyüttes műsora – a
Veszprémi Tavaszi Játékok résztvevőinek bemutatkozása
17.00 a Tourinform Veszprém fotópályázatának díjátadója.
díjátadója Itt kiderül az is, ki lesz a közönségdíjas!
Folyamatosan zajló programok:
10.00-12.00 A veszprémi Waldorf Egyesület kézműves foglalkoztatót szervez a gyerekeknek (sólisztgyurmázás, papír- és vesszőhajtogatás)
10.00-16.00 Kócoska Mesebolt Játéknap – Izgalmas, fejtörő és szórakoztató logikai, társas- és
kártyajátékok kicsiknek és nagyoknak! Játssz velünk és próbáld ki legújabb és legkedveltebb
játékainkat! Tippek és ötletek az örömteli közös játékélményhez!
10.00-16.00 A Tourinform Veszprém által meghirdetett fotópályázat legjobb képeiből nyílik kiállítás
a Jezsuita templomban. Szavazzon Ön is a legszebbre!

Támogatónk a Molnár Fotó! molnarfoto.hu
10.00-17.00 A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai
Turisztikai Nonprofit Kft. kitelepülése, kedvezményes
kerékpárkölcsönzési lehetőséggel!
10-16.00 Bemutatkozik a Helen Doron Early English Veszprém
- angol gyerekeknek!
Csillámtetoválás, játszószőnyeg
A Helen Doron tanárok magas szintű angoltudásának, lelkesedésének és a gyermekek képességeibe
vetett mély hitének köszönhetően a gyermekek jókedvűen, nagy önbizalommal használják az angol
nyelvet, örömnek és nem kényszernek érzik a nyelvtanulást!
10.00-14.00 óra között a HAJAG.hu tájékozódási és rádiózási érdekességeket mutat be a
gyerekeknek, és a túrázást népszerűsíti.
A VEHIR.hu ajándék lufikkal kedveskedik a gyerekeknek!
A rendezvényre kitelepül az IQ Bázis
Bázis – Szabadulj ki! Nálunk rejtélyes kalandok várnak Rád!
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A VESZPRÉMI NYITOTT MŰTEREM HÉTVÉGI PROGRAMJA:
PROGRAMJA:
A Nyitott Műterem budapesti, győri, balatonalmádi, veszprémi festő- fotó- és iparművészei április
25-én szombaton 15 - 19 óra között a Patak Party Rendezvénykertben dolgoznak.
A spontán kiállítás megnyitója szombaton 18 órakor lesz.
A kiállítás 2626-án vasárnap 10 – 18 óra között is látogatható.
A közös festés, kreatív alkotás, kiállítás a Jezsuita templomnál folytatódik.
Résztvevő művészek:
Baumann Béla, Debreczeny Zoltán, Gecs Mónika, Hatala Péter, B. Hegedűs Piros és a Zirci III. Béla
Gimnázium növendékei, P. Kovács Péter, Nagy Tímea, Papp Norbert, Pászti György, Szőke Péter,
Jakab Tomay Kata, Városi Gabi, Végh Lajos

PROGRAMOK A VÁRBAN ÉS A BELVÁROSBAN
RENDHAGYÓ IDEGENVEZETÉS
10.30-12.00, Óváros tér – Veszprémvölgy
A nap folyamán ingyenes rendhagyó idegenvezetésre indulhatnak a vállalkozó kedvűek.
Kőrösi Csaba, a Veszprémi Petőfi Színház színművésze szakavatott idegenvezetőnk, Ferenczik
Brigitta kíséretében kalauzolja az érdeklődőket Veszprém óvárosában és a Veszprémvölgyben. A
városnézés során Veszprémmel kapcsolatos vers- és prózarészletek hangzanak el Kőrösi Csaba
tolmácsolásában.
HŐSÖK KAPUJA ÉS TŰZTORONY
•

9.00-17.00 óráig ingyenes nyitva tartás mindkét helyszínen!

•

9-17.00 óráig múzeumi totó mindkét helyszínen

•

14.00 Tárlatvezetés a Hősök Kapujában

•

14.45 Tárlatvezetés a Tűztoronyban
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KALANDTÚRA A VESZPRÉMI VÁRBAN – A MŰVÉSZETEK HÁZA KIÁLLÍTÓTERMEIBEN – EGYÜTT
A CSALÁD!
TITKOS LÉPCSŐ – TITKOS KERT
Töltsön el pár órát a Művészetek Háza kiállításain! Játékos, alkotási
feladatokkal kísért, interaktív séta!
Már a programra való megérkezés is titkot rejt. Keressék a képen látható
Titkos Lépcsőt,
Lépcsőt melyen felérve máris indulhat a felfedezés. A bejáratnál
minden résztvevő kap egy kísérőfüzetet, melyben a túra térképét, a
gyermekeket váró feladatok rövid leírását, valamint a felnőttek számára
érdekes információkat találnak a műalkotásokról.
A kiállítások tereiben a térkép segítségével tájékozódhatnak, kutathatnak
további

titkok

után,

kereshetik

meg

elrejtett

feladványainkat,

és

mindeközben betekintést nyerhetnek a modern és kortárs művészet remekeibe Vass László és László
Károly gyűjteményein keresztül.

Részletek:
A különböző állomásokon egy-egy konkrét műalkotáshoz kapcsolódóan a gyermekek létrehozhatják
saját művüket, a szülők számára készült vezetőben
hasznos és érdekes információkat közlünk a fontosabb
alkotókról, műalkotásokról. Ennek segítségével a
szülők maguk mesélhetnek a művészetről, alkotókról,
technikákról gyermekeiknek. A séta végén minden
gyermek egy ideiglenes tárlatba rendezheti az
elkészített képeket, szobrokat, melyet a Művészetek
Háza

számára

dokumentálunk.

Természetesen

minden elkészített alkotás hazavihető, lehetőséget
adva gyerekszobai kiállítások megnyitására.
A séta ajánlott időtartama 1,5-2 óra, de bármelyik állomás kihagyható, bárhol megszakítható a túra.
Az alkotási feladatok kialakítása során ügyeltünk arra, hogy széles korosztály számára elérhetőek,
önállóan is kivitelezhetőek legyenek. Minden állomásnál a Művészete Háza munkatársai segítik majd
a munkát, de természetesen a szülőknek is teret engedünk művészi ambícióik kibontakoztatására.
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Meglátogatott kiállítóterek:
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény (Vár u. 3-7.)
Csikász Galéria (Vár utca 17.), valamint a
Dubniczay-Palota – László Károly Gyűjtemény (Vár utca 29.)
A programon való részvétel ingyenes. A Művészetek Háza galériái 10-17 óráig látogathatók.

TITKOS HELYEK
A program délutáni részében "TITKOS HELYEK" is megnyitják kapuikat:
•

10-17.00 A Művészetek Háza Titkos Lépcsője (Vár u. 3.) – jelentkezés nem szükséges, a
bejáratnál a Művészetek Háza kísérőfüzetét kapják meg az érdeklődők, mellyel játékos túrán
vehetnek részt.

•

13-16.00 Óvóhely (Úrkút utca) a Benedek-hegy gyomrában (önállóan megtekinthető,
jelentkezés nem szükséges, zseblámpát minden érdeklődő vigyen magával!)

•

13-17.00 Volt Várb
kötött, fél órás turnusok
Várbörtön
árbörtön (Vár u. 19.) – látogatása regisztrációhoz kötött
indulnak (13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30) kb. 20 fő részvételével.
Jelentkezés e-mailben:
mailben: vargae@veszpremvb.birosag.hu

•

13.00 és 14.00 órakor (két turnus) - A 2013 novemberében megnyílt Hangvilla
Multifunkcionális Közösségi Tér (Brusznyai u. 2.) kulisszáinak bejárása. gyülekező a
recepciónál. A kulisszajárást vezeti: Bélafi László, a Swing-Swing Kft. ügyvezető igazgatója
(jelentkezés nem szükséges)

•

13.30-14.10 és 14.15-14.55 (két turnus) Veszprémi Petőfi Színház (Óvári F. u. 2. – gyülekező a
Művészbejárónál) - a kulisszák mögött...
A vezetés időtartama 40 perc, vezeti: Keresztes János színművész, művészeti titkár
(jelentkezés nem szükséges)

TOURINFORM VESZPRÉM
Izgalmas érintőképernyős
érintőképernyős Veszprém kvíz kitöltése apró nyereményekért!
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KEDVEZMÉNYEK
A Veszprémi Turisztikai Egyesület szolgáltató tagjai által biztosított kedvezmények a rendezvény
hétvégéjén:
•

Betekints Hotel és Étterem (8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 4.)
Az étterembe érkezők részére 15% kedvezmény a fogyasztásból. A szálloda ezen a hétvégén
15% kedvezményt nyújt a rack rate árakból és 10% kedvezményt meghatározott csomagajánlatai árából

•

Patak Party Rendezvénykert és Szabadtéri Színpad (8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 4.)
Speciális ételek (csülök, velős hamburger, grillkolbász, cézársaláta) és Hacklberg sör kínálása

•

Mackó Cukrászda (Megyeháza tér 2.)
A rendhagyó idegenvezetésen és a Titkos Helyeken résztvevő vendégek számára átadott kupon felmutatása esetén a cukrászda 10% kedvezményt ad április 26-án a sütemények árából

•

Marica Café,
Café, Bar and Restaurant – A rendhagyó idegenvezetésen és a Titkos Helyeken
résztvevő vendégek számára átadott kupon felmutatása esetén a kávézó 10% kedvezményt ad
április 26-án. (Csülkös bableves szerepel az étlapon.)

•

BakonyBakony-Balaton Kerékpárkölcsönző Hálózat
Kedvezményes kerékpárkölcsönzési lehetőség a Jezsuita templomnál

A veszprémvölgyi sza
szabadtéri
badtéri programok eső esetén a Jezsuita templomban kerülnek
megrendezésre!
A programváltoztatás
programvált oztatás jogát fenntartjuk!

