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Tisztelt Veszprémiek!

Csík Zenekar Ferenczi György és a Rackajam
Szentháromság tér

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Gizella Napok
programfüzetének olvasóit.

A Gizella Napok nagyszabású kulturális rendezvénysorozata
Veszprém ünnepe.

Az első, ami feltűnik mindannyiunknak, az a programok gazdagsága és ezzel egybefüggően a sokrétűsége. Szerepelnek itt irodalmi,
zenei, képzőművészeti, népművészeti, tánccal és sporttal kapcsolatos, tudományos és természetesen egyházi, vallással kapcsolatos
rendezvények. Ha csak a zenei programokat, vagy a kiállításokat
nézzük, azok is sokfélék, minden korosztályú és ízlésű ember megtalálja ezek közt a kedvére valót. Ugyanakkor mindegyik műsorra
jellemző egyfajta igényesség, a jó ízlés követelményeinek való
megfelelés.
Hadd hívjam fel külön a figyelmet arra, hogy ezt a programot Veszprém Város Önkormányzata és a Veszprémi Érsekség együtt állította
össze. Ez a programfüzet már önmagában is kifejezi azt, hogy a két
intézmény közt jó viszony és ezzel együtt jó együttműködés van.
Boldog Gizella egyszerre volt politikai szereplő (királyné) és az Egyház szentje, egyszerre látjuk benne Bajorország szülöttét és a magyar föld szentjét, illetve egyházmegyénk társ-védőszentjét. Neki
köszönhető, hogy – halála után több mint 900 évvel – Veszprém és
Passau városa között testvérvárosi kapcsolat jött létre.
Visszatérve még egy percre az egyházi és a világi intézmények
együttműködésére, hadd említsem meg, hogy hasonló programfüzetet se Franciaországban, se az iszlám államok legtöbbjében ne
keressenek; az egyikben az Egyház és az Állam merev és mesterséges szétválasztása, a másikban az iszlám vallás és az iszlám állam
teljes összeolvadása miatt ez a fajta partneri, egymás autonómiájának tiszteletben tartásán alapuló együttműködés nem képzelhető
el. Minket azonban összeköt annak tudata, hogy mindkét „cégnek”
az embert kell szolgálnia, az embert, akinek egyszerre van igénye
ételre, lakásra, nevelésre, egészségügyi ellátásra, biztonságra, s
mindezen túl hitre és kultúrára.

Első királynénk, Boldog Gizella hagyományára emlékeztet minket,
s egyszersmind városunk történelmére, amely több, mint ezer esztendőre tekint vissza. Veszprém az első magyar városok egyike,
kereszténységünk jelentős központja. Szent István király és Gizella
királyné városa, amelynek lakói büszkék elődeikre. A Gizella Napok a történelmi város és a fiatal, rendszerváltozás utáni Veszprém
legnagyobb kulturális seregszemléje, amely évről évre egyre több
vendéget vonz városunkba.
A Gizella Napok Veszprém történelmi, kulturális és egyházi hagyományain túl a jelenkor ünnepe is! Közös ünnepünk, olyan
egyedülálló alkalom, amelynek során ingyenes kulturális, művészeti és közösségi rendezvények sokaságát látogathatjuk több
napon át családunk, barátaink és vendégeink társaságában. A
Gizella Napok növekvő népszerűségének oka nem csak a rendezvényeken fellépő nagyszerű művészek vonzerejében rejlik,
hanem Veszprém varázsában, amelynek mindannyian részesei
lehetünk ezen az igazi tavaszi ünnepen, a veszprémiek ünnepén!
A rendezvények egyre bővülő körében városunk múltjának fejezetei elevenednek meg. Történelmi-, kulturális, egyházi-, művészetiés közösségi hagyományaink kelnek életre, és nyernek új értelmet
évről évre. A Gizella Napok az idők során maga is hagyománnyá
vált! Olyan közös hagyományunkká, amely ma már része városunk
identitásának, a sokat emlegetett „veszprémiségnek”, amitől olyan
jó ebben a városban élni! Városunk múltja iránti tiszteletünk a jelenkor Veszprémének építésére késztet minket! Veszprém lényege
a veszprémiek közösségében rejlik. Hagyományainkban és értékeinkben, amelyeket szívesen megosztunk mindenkivel, a Gizella Napok során, és más alkalmakkor. A Gizella Napok minden hagyományával, komolyságával együtt az önfeledt kikapcsolódás ideje is!
Veszprém jobb megismeréséhez, és az önfeledt ünnepléshez kívánok kellemes napokat, élményekben gazdag eseményeket minden
veszprémi polgárnak és vendégeinknek, akik ezen a különleges
időszakban velünk tartanak!

Márfi Gyula
veszprémi érsek

Porga Gyula
polgármester
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szombat
21.30
Huszonnyolc éves fennállása alatt olyan kirívó népszerűségre tett szert a Csík Zenekar, mely népzenei életünkben korábban elképzelhetetlen volt. Pályafutása első szakaszában főleg táncházi muzsikát játszott, jellegzetes - három prímásra, férfi és női énekhangra,
valamint többszólamú énekre épülő - előadásmóddal. Aztán új fejezetet nyitott, életművében és a hazai világzenében egyaránt. A mérföldkőnek számító Senki nem ért semmit című albumával új stílust teremtett, oly módon dolgozva fel könnyűzenei szerzeményeket, hogy azok
belesimuljanak a népzene szövetébe. Ezzel pedig azt bizonyította, hogy a népzene azoknak a városi fiataloknak a szívét is összeszoríthatja,
akik legfeljebb tanulmányaikból ismerik a paraszti kultúrát.
Egyszóval, a népi és a popkultúra átjárhatóbbá tételével jutott a Csík Zenekar a csúcsra anélkül, hogy a népzenei hagyományban való elmélyültségéből engedett volna. A magyar könnyűzene olyan legendáival dolgozva együtt, mint Presser Gábor, Szörényi Levente, Bródy János,
Kovács Kati, Földes László, Kiss Tibor, Lovasi András, illetve Ferenczi György, akinek Rackajam nevű együttesével most új számok bemutatására készül.
Ferenczi negyedszázados pályafutására ugyancsak a fúzió nyomta rá a bélyegét, csak ő a blues, a rock és a funky felől közelített a népzene
felé. A két zenekar közös gondolkodásmódja emlékezetes közös muzsikálásokhoz vezetett, olyan „slágereket” teremtve, mint például A széki
hobó. A Csík Zenekar szavaival: „a lehető legjobb pillanatban találkozott össze a két zenekar. Pont akkor, amikor a különböző irányú alkotóenergiák erősíteni tudták egymást.”
Egy szó mint száz: olyan mennyiségű közös számon dolgoznak, hogy ez bizonyára minőségi változást von maga után, elkerülhetetlenül.
Ennek az ígéretnek a legkevésbé sem mond ellent, hogy a két zenekar közös, veszprémi koncertjén nem maradhatnak ki a programból a Csík
Zenekar legnépszerűbb, „önálló” darabjai sem.
A szervezők a koncerten résztvevők biztonsága érdekében fenntartják a jogot, hogy teltház esetén a Szentháromság térre történő belépést korlátozzák.

VeszPlán 2016 - Forgass filmet egy nap alatt Veszprémben!
A VeszPlán egy 24 órás esemény filmeseknek. Az indulóknak 24 óra, azaz 1 nap áll rendelkezésükre, hogy a kihirdetett szempontok alapján
elkészítsék rövid alkotásaikat.
A filmes kaland május 6-án, 17 órától május 7. 17 óráig tart. A jelentkező forgatócsoportoknak, vagy egyszemélyes stáboknak ennyi idő
alatt kell saját eszközeikkel elkészíteni a maximum 5 perc hosszúságú kisfilmjüket, a kötelező elemek szerepeltetésével, amelyeket a helyszíni nevezés után ismerhetnek meg. Nevezési díj nincs.
Más megkötés szinte nincs is, a rövidfilm bármilyen műfajú lehet, és készülhet bármilyen digitális eszközzel - kamerával, fényképezőgéppel, mobiltelefonnal, tablettel. Látnivalókban és képi ötletekben nem lesz hiány – a nevezők a verseny ideje alatt is zajló Gizella Napok
összművészeti fesztivál forgatagában bármilyen témához találhatnak hátteret, nem beszélve a történelmi város egyéb nevezetességeiről.
Az elkészült műveket szakmai zsűri értékeli, az eredményhirdetés és díjkiosztás május 7-én szombat este lesz.
A VeszPlán 2016 a Gizella Napok Művészeti Fesztivál része, és a Pannonfíling Mozgóképes Találkozó szervezésében valósul meg.

4

5

Óváros téri könnyűzenei programok

7

szombat
23.00

Óváros tér

PARNOGRASZT

6

péntek
18.00

Óváros tér

7

szombat
16.00

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Paszab faluban tizenöt éve működött már a Parno Graszt roma folkzenekar, amikor 2002-ben hirtelen a hazai és nemzetközi érdeklődés fókuszába került. Rávágok
a zongorára című debütáló albuma az európai világzenei rádiósok
sikerlistájának a hetedik helyére tornászta magát, s ezzel azon mód
hazai és külföldi turnék sorozata kezdődött meg. Kirívóan keresetlen és természetes előadásmód a Parno Graszté: roskadásig telítve
frissességgel, könnyedséggel és bámulatos pörgéssel, s közben
maradva mindenféle erőlködéstől és hamis fúziótól mentesen.

Óváros tér

MASZKURA ÉS A TÜCSÖKRAJ

MRS COLUMBO

A 2007-ben alakult Maszkura és a Tücsökraj az újkori magyar dalszerző zenekarok egyik kimagasló művészi színvonalon zenélő
bandája, mely folyamatos sikerrel koncertezik a hazai klubokban és
fesztiválokon. Az erdélyi származású, cilinderes Maszkura egyedi
megjelenése és zenei világa adja meg a csapat jellegzetes stílusát,
melyet a frontember önkifejező szövegei és a zenészek tökéletes
zenei alapjai alkotnak.

Végy három fiatal jazzistát: nők, akik ismert és elismert muzsikusok.
Tegyél hozzá jazzt és szólaltass meg dalokat a hatvanas évektől
napjainkig. Keverj bele a barátságot, ami ezt a három lányt összeköti és szórd meg azzal a varázslattal, ami csak hármuk közös muzsikálásából születik. Könnyed és mégis komoly, játékos de pontos
és felkészült: ilyen a Mrs Columbo muzsikája. Ismert slágerek új
köntösben, jazzben megszólaltatva.

A zenekar tagjai:
Maszkura - ének, szintetizátor, harmonika
Kertész Csaba - gitárok
Vadász Gyula - billentyűs hangszerek
Boros Gábor - nagybőgő, basszusgitár
Földesi Attila - dobok, ütőhangszerek

A zenekar tagjai:
Galambos Dorina – ének
Hudák Zsófi – nagybőgő
Sárközy Fanni – zongora
Állandó vendég:
Kovács Norbert – dobok
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péntek
22.00

Óváros tér

7

szombat
17.30

Óváros tér

INFUSION TRIO

Marót Viki és a Nova Kultúr az ország első, úttörő Reto csapata.
Retro. Nem nosztalgia! Dalaikat az elmúlt ötven év hagyományai
alapján alkotják, nemegyszer régi slágerek korhű, de progresszív
feldolgozásával. Az idén 12. születésnapját ünneplő zenekar koncertjeit fergetes hangulat és felszabadultság jellemzi.

Az InFusion Trió egy különleges hangszerpark segítségével (elektronikus hegedű, elektronikus cselló, elektronikus dob és különböző effekt pedálok, torzítók és looperek) ír saját, és dolgoz fel ismert
dalokat. Tavaly márciusában jelent meg a Loop Me Up című első
önálló albumuk is, melyen saját szerzemények és népdalfeldolgozások találhatók.

Novai Gábor – basszus
Dudinszky Zoltán – szaxofon
Ágoston Georgina – vokál
Végh Balázs – dobok

7

szombat
14.30

A zenekar tagjai:
Farkas Izsák – hegedű
Simkó-Várnagy Mihály – cselló
Weisz Nándor - ütőhangszerek

Balogh Géza - ének, gitár, tánc
Oláh János – nagybőgő
Németh István - szájbőgő, kanna
Balogh Mária - ének, tánc

Óváros tér

BOGDÁN NORBERT
Bogdán Norbert, a 25 éves, fiatal roma származású tehetség 2001ben nyert felvételt a felsőörsi Snétberger Zenei Tehetségközpont
diákjai közé, ahol három évig tanult. Tehetségére már ott többen
felfigyeltek. Lamm Dávid mellett László Attila, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének docense is, akik sokat
foglalkoztak Norbert stílusának finomításával, képzésével. A fiatal
művész a pop, a világzene, az autentikus roma népzene területén
egyformán otthon érzi magát. A feldolgozásokat és saját szerzeményeit is egyéni hangzásvilága, finom hangszerelése és egyre jobban csiszolt stílusa teszi összetéveszthetetlenné.
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MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚR

A zenekar tagjai:
Marót Viki – ének		
Cserjési András- trombita
Pirisi László – zongora
Ördög Dóra – vokál		

A zenekar tagjai:
Oláh József - ének, gitár, tambura
Jakocska János - ének, gitár		
Oláh Krisztián – tangóharmonika
Horváth Sándor - ének, kanál, tánc
Váradi Mária - ének, tánc

szombat
21.00

7

szombat
19.00

PRIBOJSZKI MÁTYÁS BAND
Pribojszki Mátyás, az együttes frontembere jelenleg az egyik legismertebb kortárs magyar szájharmonikás Európában: az elmúlt 15
évben mintegy 25 országban lépett fel zenekaraival. Legfrissebb
zenekara, a Pribojszki Mátyás Band stílusa egészen sajátos, szűk
műfaji keretek közé nem szorítható, a dallamos jazz és a dinamikus groove keveréke, erős funky érzésekkel, ízlésesen kiegészítve
blues-os motívumokkal.
A zenekar tagjai:
Pribojszki Mátyás - szájharmonika, ének
Kovács Erik – zongora
Molnár Dániel – dob
Szász Ferenc – gitár
Eckert Ervin – basszusgitár
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péntek
20.00
Óváros tér

LGT EMLÉKZENEKAR
Az LGT Emlékzenekar 1993-ban alakult Veszprémben és 1995 óta
a jelenlegi felállásban játssza az LGT slágereit. A 10 tagú együttes koncertjein felidézi az LGT működésének legjobb időszakait,
minden korszakból kiválogatva a legismertebb dalokat. A zenekar
rendszeres kísérője Somló Tamás szólóprodukcióinak is.
A zenekar tagjai:
Süle Zsolt – ének			
Vonderviszt Lajos – zongora, orgona
Holubecz Imre – dob			
Móré Nándor – szaxofon		
Marton Zoltán – trombita		

Nyakas Krisztián – ének, basszusgitár
Csoknyai György – gitár
Glück Balázs – ritmushangszerek
Beke Gellért – trombita
Hovorka István – harsona

Óváros tér

Óváros tér

KISTEHÉN
A Kistehén egyedülálló produkcióját nevezhetjük kulturlakodalmas
popnak, vagy optimista rocknak. Különböző stílusok keverednek
benne a legjobb arányban: ska, rock, pop, underground, cigányzene, reggae, balkáni zene, afrikai ritmusok és modern tánczene. A
szövegek viccesek, egyszerűek, ám nem érdektelenek éppen ezért
az ovisoktól a nyugdíjasokig mindenki kívülről fújja őket, gondoljunk csak a Szájbergyerek-re. A Kollár-Klemecz László által vezetett
zenekar koncertjeit humor, sajátosan kelet-európai esztétikum és
nagyon jó hangulat jellemzi.
A zenekar tagjai:
Kollár-Klemencz László – gitár		
Bujdosó János – gitár			
Vajdovich Árpád – basszus		

Kollár-Klemencz Gergő – billentyű
Schvéger Zoltán – dob
Hárságyi Péter - dob
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15 éves a Kabóca Bábszínház
A tizenöt éves születésnap visszatekintés is egyben. A Kabóca Bábszínház
84 különböző előadását 3800 alkalommal több mint 400 ezren látták,
a társulat produkcióival bejárta a világot és több mint tíz nemzetközi
fesztiválon szerepelt, munkásságát számos szakmai elismeréssel jutalmazták. 2011-ben Veszprém Megyei Príma díjjal tüntették ki a színházat.
A 2001 óta hivatásos bábszínházként működő Kabóca előadásokat kínál
a legkisebbeknek, az óvodás és iskolás korosztálynak valamint a felnőtteknek. Repertoárjában megtalálhatók klasszikus és modern, magyar és
külföldi irodalmi anyagok, valamint zenés produkciók is.
Emellett más különleges programok is várják a gyerekeket: kiállítások,
kézműves foglalkozások, interaktív játékok és drámafoglalkozások.
A Kabóca Házikó pedig a három éven aluli apróságokat szólítja meg játékterével és babaszínházi előadásaival.
A Kabóca 1994 óta minden évben június közepén megrendezi a Kabóciádé Családi Fesztivált. Ezen a pár napon minden család Kabóciádé lakójává válik: kicsik és nagyok együtt piknikezhetnek a királyi párral, Borókával és Habakukkal. Az érdeklődő családok szabadtéri bábelőadásokat, koncerteket láthatnak, s a neves előadók mellett fellépnek gyerekcsoportok is. Immár 13. alkalommal szervezik meg szeptemberben
a Mesefesztivált, amelynek keretén belül szintén színvonalas produkciókat kínálnak a közönségnek.
A Kabóca Bábszínház mindig is érzékeny volt a bábművészet folytonos alakulására, a dramaturgiai vívmányokra, bizonyítja ezt a Bábdramaturgiai Konferencia sorozat éveken át tartó hagyománya is.
A Kabóca mindig tartogat meglepetéseket a gyerekeknek és a felnőtteknek is, ez a 15 éves évforduló kapcsán sincs másként, új bemutatókkal,
bábkiállítással, szakmai konferenciákkal, óriásbábokkal, bábkoncerttel és vendégtársulatok előadásaival várja a látogatókat.

05.03. I 10.00 I Városháza

05.07. és 08. I 10.00 - 17.00 I a Hangvilla előtti téren

„Amit a Kabócáról feltétlenül tudni kell…”

Kézműves foglalkozás

a 15 éves Kabóca Bábszínház bábkiállításának megnyitója

05.07. I 15.00 I a Hangvilla előtti téren

HABAKUKKANTÓ a Kabóca Játéktéren

05.08. I 11.00 I a Hangvilla előtti téren

Mosó Masa mosodája

Esőhelyszín: Hangvilla - Kamaraterem

05.07. és 08. I 10.00 - 17.00 I a Hangvilla előtti téren

Zöld Marci interaktív játéktér és Betyár Hétpróba

Magyarország történelme három dimenzióban
A magyar történelmet bemutató 15 perces 3D-s animációs film minden
magyar és külföldi számára elgondolkodtató élményt nyújt, dinamikus
látvány- és hangvilágával rabul ejti a nézőket. A vászonra vetített történet
a kalandozó magyaroktól indul és az Európai Uniós csatlakozással ér
véget, felölelve a több mint 1000 éves magyar történelem minden jelentős mozzanatát. Élethű ábrázolás és rendkívül látványos jelenetek
jellemzik. A filmben elénk tárul többek között István megkeresztelése,
a tatárjárás, a nándorfehérvári diadal, Mátyás királlyá koronázása, a reformkor, a múlt század eleji Budapest, de a két világháború is. A virtuális időutazás helyszínei között szerepel például a kora középkori Buda
és Visegrád vára, a Székesfehérvári bazilika, Mátyás király könyvtára,
a mohácsi csata, a szécsényi országgyűlés sátortábora, vagy az 56-os
események Budapestje is.
A film az IMAX mozikból ismert csúcsminőségű passzív 3D technológiát használja, másodpercenként 60 képkockával és 4K-3D felbontásban.
A speciális mozgóképet 80 magyar szakember 2 éven át készítette, történelmi hitelességét Buzás Gergely történész neve szavatolja.
A kisteherautóból kialakított mozi teremben egyszerre húszan tekinthetik
meg a magyar történelem képkockáit.

05.06. és 07. I 10.00 – 16.00 I Posta előtti tér

Veszprém Finnugor Kulturális Főváros 2016
A Finnugor Népek Ifjúsági Egyesülete, a MAFUN 2013 óta választja meg a Finnugor Népek Kulturális Fővárosát. Az orosz Sztarije
Bigi majd az észt Obinitsa után Veszprém 2015-ben, másodszori
próbálkozás eredményeként nyerte el a megtisztelő címet Iszkaszentgyörggyel közösen. A nemzetközi, kulturális, civil és gazdasági kezdeményezés célja, hogy erősítse a finnugor nemzetek és a
szamojéd népek identitását, továbbá elősegítse azok együttműködését a finnugor világon belül. A Veszprémi Magyar-Finn Egyesület
lelkes segítője a programnak már a kezdetek óta. Az egyesület és
számos más szervező és szakember közreműködésének köszönhetően érdekes és érdemes programot sikerült összeállítani.
A veszprémi koncepció szerint a már amúgy is gazdag kulturális
kínálat kap finnugor köntöst a 2016-os évben. A tudomány, a képzőművészet, a tánc, a zene, az irodalom, a film és a színház mellett a
különböző hagyományok felelevenítésére is nagy
hangsúlyt fektet a város.
Az összművészeti és annál is általánosabb értelemben vett kulturális, sőt civilizációs megközelítés remek lehetőséget ad arra, hogy
a nyelvi rokonság apropóját megragadva felfedezhessék vagy újra
felfedezhessék egymást a magyar, az észt és a finn nemzetek, illetve, nem utolsó sorban, az Orosz Föderáció területén élő finnugor kisnépek. Veszprém több évtizedes finn és észt testvérvárosi
kapcsolattal rendelkezik, így a két északi néppel való kötelék felelevenítésére is jó alkalmat kínál 2016. Mindeközben a kisnépek
megkülönböztetett figyelmet érdemelnek még egy finnugor kulturális főváros programsorozatában is, hiszen olyan csoportokról
beszélünk, amelyek tagjai olykor csupán néhányszáz fős, elzártan
élő közösségekbe tömörülve igyekeznek minden erejükkel életben tartani nyelvüket és kultúrájukat. Egy nyelv, egy kultúra ilyetén
óvása, megőrzésére való törekvés pedig példaértékű lehet bárki
számára. Ilyen szellemben fogadjuk mi itt Veszprémben a finnugor
kisnépek kultúrájának lelkes követeit.

Amin nem fog az idő
Vannak dolgok, amiken nem fog az idő. Ilyenek azok az értékek, amiket generációról generációra tudunk tanulni, és ha eljön az ideje,
mi is továbbadjuk. Ezeket az üzeneteket örökítette meg a Lazurán,
hogy megmutassa, az időtálló védelmének köszönhetően nem
csak kőbe érdemes vésni a számunkra fontos gondolatokat.
Ezen értékek előtt tisztelegve, a Lazurán közel négy méter magas
falova országos roadshow keretein belül járja a különböző fesztiválokat. A résztvevők előzetesen a Lazurán faló honlapján (trilak.hu/
idotallo) küldhették be üzeneteiket, amelyek mellett hírességünké,
Tatár Csilláé is felkerült a falóra. Így az egész ország megismerheti
eme időtálló gondolatokat, és akár tanulhat is belőlük!
A falovon lévő üzenetek sokáig láthatóak lesznek, hisz a felületet a
lazúr festékréteg tartóssá teszi, így a faló az időtállóság szimbólumává válik. A Lazurán roadshow az ország hét különböző pontjára
látogat el, köztük a veszprémi Gizella Napokra is.
A faló üzenetei mellett, kézműves műhelyünkből kis festett falovakat vihetnek haza emlékül az érdeklődők, ezzel is eszükbe juttatva
a mindennapokban is igazán fontos értékeket!

05.07. I 10.00 - 17.00 I Tűztorony udvar

Finnugor Udvar

hanti sátorállítás és viseletbemutató; udmurt babakészítés; nganaszan népmesék és kézműves technikák; finnugor activity; mari dalok
és táncház; észt népi játszóház; udmurt dalok, népi játékok és táncok; társasjátékok; hanti posztóminták-varrástanítás; finnugor dalkavalkád, tudományos ismeretterjesztő előadások, nyelvleckék, kvízek

05.08. I 16.00 – 18.00 I Óváros tér

Udmurt vendégek bemutatkozása
Esőhelyszín: Csermák Antal Zeneiskola

- még, ha nem is gondoltál rá

05.08. I 10.00 - 18.00 I Hangvilla előtti tér

Lazurán kisfalovak festése
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Gyerekprogramok -

6

péntek
16.00

7

szombat
16.00

Óváros tér

Bergengóciából jöttünk
Bergengóciából jöttünk címmel gyerekműsorral és egyben a 3. lemezével jelentkezett Gubás Gabi. Elmondásuk szerint a 9 év gyereknek való zenélés és tapasztalat esszenciáját kapják a nézők és
a hallgatók. A dalok játékosak, könnyedek, viccesek, interaktívak
ezért nemcsak a kicsiknek, hanem a felnőtteknek is szórakoztatóak.

Hangvilla előtti tér

Mintapinty
A Mintapinty 2009-ben azért bújt ki a tojásból, hogy megénekelje
a világnak milyen jó is közösen, szívvel-lélekkel zenélni és közben
valami különlegeset, színvonalasat létrehozni, és mindezt átadni a számukra legfontosabb és leghálásabb – ám egyben legkritikusabb- közönségnek, a gyerekeknek. A zenekar egyéni ízzel
és hangszereléssel adja elő tematikus műsorait, melyekben saját
szerzeményeiken kívül felcsendülnek mások már jól, vagy kevésbé
ismert gyermekdalai is, mindig kiegészítve csipetnyi színházzal, játékkal, jelmezekkel, tánccal és nagyon sok nevetéssel.

8

vasárnap
16.00

Hangvilla előtti tér

Apacuka zenekar

7

szombat
14.30

Hangvilla előtti tér

Kovácsovics Fruzsina
Kovácsovics Fruzsina, aki a 2007-es Csillag születik döntőse volt,
két sikeres, felnőtteknek szóló album után 2012 nyarán jelentette
meg első gyereklemezét, Elfeledett mézescsók címmel. Az albumot a zenei szakma az Év Gyermek Albumának választotta és 2013
júniusában Fonogram-díjjal jutalmazta.
Fruzsi az éneklés mellett óvodapedagógusként dolgozik, így élete
fontos szereplői a gyerekek. A lemezanyag összeállítása során arra
törekedett, hogy a dalok zeneileg is igényesek legyenek: egyes
dalok a magyar népzenei gyökerekből merítenek, míg mások multikulturális zenei motívumokra építenek. A dalszövegek részben
kortárs költők művei, részben Fruzsi “varázstollából” törtek elő.
Koncertjei során egy derűs, interaktív utazásra hívja a gyerekeket
és a felnőtteket — “rákapcsolódni” az apró örömforrásokra, jól
érezni magunkat és közben gyerekszemmel szemlélni a világot.
A nézőtér játszótérré változik, van közös mondókázás, együtt éneklés, Fruzsi megtanítja a pingvintácot, sőt azt is, hogy mi mindenre
jó a hepperedeppe-heppendre varázsige…

7

szombat
17.30

Az Apacuka a gyermekeknek szóló zenekarok legújabb generációja, tagsága a hazai undergroundnak számító együttesekből állt össze. Interaktív, játékos, táncos koncertjeiken változatos stílusú, kizárólag élőben előadott dalok hallhatóak. A színesen hangszerelt dallamokban különféle zenei irányzatok is megjelennek a rocktól a jazz-en, funkyn, át a reggae-ig. A zenekar üde színfolt a magyar gyermekzenei palettán. Pálfi
Kriszta énekesnő varázslatos hangja és személyisége kicsiket és nagyokat egyaránt elbűvöl. Dalait, verseit több intézményben tananyagként
is használják. A dalok mondanivalója, az egyedi stílus, az őszinte és magával ragadó színpadi produkció teszi különlegessé és emlékezetessé
az együttest.
A „Habos kakaó”, az „Épít a mester” és a „Számolgató” videoklipjüket már több, mint 2millióan látták a videó-megosztó oldalakon.
A „Hangfalatok” c. mesekönyves CD-jüket októberben mutatták be az Akvárium klub teltházas közönségének, év végén pedig új videoklippel lepték meg kis rajongóikat!

Hangvilla előtti tér

Hahó Együttes
A Hahó Együttes 2010-ben alakult Kardos-Horváth János (jelenleg
a Kaukázus zenekar frontembere és szerzője) projektjeként. A dalok
központi témája az öko-tudatosság, valamint a zöld gondolkodásra
és a környezet védelmére nevelés, mindez játékos, formában, előadásai során interaktív, könnyed és az óvodás, kisiskolás korú gyerekek számára élvezhető, ugyanakkor tanító módon. Az együttes
szemléletformáló hozzáállása a frontember saját gondolatait tükrözi, hiszen ő maga és az egész csapat is aktív környezetvédő. A
dalok játékos, interaktív formában, közvetlen hangon értetik meg a
legkisebbekkel is, hogy mennyire fontos a fenntartható fejlődés, a
környezettudatosság, s hogy milyen veszélyeket rejt a globális felmelegedés, s főként, hogy mit tehetünk ellene. Emellett énekelnek
az egészséges táplálkozásról és a tudatos vásárlásról, valamint arról, hogy a testi - lelki egészség és egymás elfogadása mindennek
az alapja, melyet már kisgyermekkorban el kell kezdeni.

A koraszülöttek védelméért...
A Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány 2002-ben jött létre hármas célkitűzéssel. Fő tevékenysége a koraszülöttek, beteg újszülöttek mentése Veszprém megye és Siófok területén. Speciális mentőautóval, szakszemélyzettel és felszereléssel állandó készenlétet és ellátást biztosítanak a kicsik szükségleteinek megfelelően az év minden napján és órájában. Ezen tevékenységük részben államilag finanszírozott.
Második feladatuk adományok gyűjtése, melyeket részben a mentési feladatokra, részben pedig az újszülött – koraszülött és gyermek
intenzív osztály működésének segítésére fordítanakk. Ezen tevékenység rendkívül műszerigényes feladat, a műszerek használatához
folyamatosan speciális egyszer használatos eszközök is szükségesek.
Az Alapítvány harmadik feladataként a korszerű egységes ellátás érdekében rendszeres képzéseket, tréningeket tart a hozzá tartozó
területeken orvosok, nővérek számára. Ezen túl szülőket, gyermek közösségeket, gyermek közösségekkel foglalkozókat, azaz laikusokat
képez az életet veszélyeztető állapotok elhárítására.
Az alapítvány idén, a Gizella Napok alkalmával bepillantást enged a tevékenységébe és az ahhoz szükséges eszközöket is megmutatja
az érdeklődőknek.
BÉBI KORASZÜLÖTT MENTŐ ALAPÍTVÁNY
8200 Veszprém, Kórház u. 1. • e-mail: pic@vmkorhaz.hu
Tel/fax: (88)556-621 / (88)556-633 • www.bebimento.hu • www.facebook.com/Bebimento
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Művészetek Háza - a kultúra otthona
Veszprém emblematikus épületegyüttese a vár, amely a legnagyobb egységes lakott várnegyed Magyarországon a budai vár után. Ebben
a barokk környezetben működik Veszprém kortárs művészeti központja a Művészetek Háza. Az intézmény megalapítása óta szerves része
Veszprém város, Veszprém megye és régió kulturális életének. Olyan intézmény, melyben a munkatársak szellemi műhelyt teremtenek, napi
alkotómunkájuk révén az intézményhez kötik a városban élő művészeket, vonzzák a megyeszékhelyhez kötődő alkotókat, bevonják a határokon túli magyarság szellemi tőkéjét, s nem utolsósorban nemzetközi alkotókat.
Fő feladata a kortárs művészet bemutatása, megismertetése és népszerűsítése, a közönség élményszerű szolgálata.
Gyűjteményei: a Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Dubniczay-palota – László Károly Gyűjtemény, Tegulárium. A Művészetek Háza
galériái: a Csikász Galéria, Várgaléria, Magtár. Rendezvényhelyszínein kiállítás megnyitókkal, tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, irodalmi estekkel, folyóirat- és könyvbemutatókkal, szerzői estekkel, koncertekkel, filmesítésekkel, művészeti konferenciákkal
várják a művészet iránt érdeklődő közönséget. A Művészetek Háza rendezésében valósul meg háromévente a Veszprémi Tavaszi Tárlat Triennálé a régió egyik legnagyobb képzőművészeti seregszemléje. A tárlat célja, hogy minél teljesebb áttekintést adjon a város és a megye
tájegységeihez kötődő, itt élő és alkotó képző-, ipar-, és fotóművészek (vizuális alkotóművészek) munkásságáról.
A Művészetek Háza megalakulása óta színes programokkal csatlakozik a Gizella Napok összművészeti fesztiválhoz.

5

csütörtök
18.00

Dubniczay-palota – László Károly Gyűjtemény

Vezető: Tarcsay Beáta
A Zirci Tücsökzenekar tagjai 2014. márciusában kezdtek el együtt
dolgozni a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola hegedűs növendékeivel.
A zenekar az óvodásoktól a középiskolásokig minden korosztályt
felvonultat azzal a céllal, hogy a kamarazenélés örömét a kezdők is
megtapasztalhassák a haladók példamutatásával.

Tűztorony udvar

Irodalmi piknik

Falatozás irodalmi szövegből. A pikniken kóstolót kaphatnak az érdeklődők témákból és jól fogyasztható műfajokból: irodalom felvágottan, paprikával, paradicsommal, hűs teával.
Vendégeink: Botár Attila, Tungli M. Klára valamint Várszegi Martin,
Kemendy Zsuzsanna.
A desszertnek zenei meglepetések.

05.07-én, szombaton
a Művészetek Háza kiállítóterei – Modern Képtár-Vass László Gyűjtemény, Csikász Galéria, Dubniczay-palota, Tegulárium –
10.00 és 18.00 között ingyenesen látogathatóak.

Időszaki kiállítások:
Veszprémi Tavaszi Tárlat 2016. Csikász Galéria, Várgaléria, Magtár és az egykori Piarista Gimnázium termei

Mese a nőről, aki... - táncszínházi előadás

6

A Zirci Tücsökzenekar koncertje

8

vasárnap
15.00

Látogatható állandó kiállítások:
Művészetek Háza/Dubniczay-palota – László Károly Gyűjtemény: Az akadémiától a pop-artig Válogatás a László Károly gyűjteményből
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény: Fény Szín Forma – Polikróm Harmóniák ( a Vass-gyűjtemény hatodik állandó kiállítása)

Tánc és koreográfia: Turós-Máté Kinga
Zenei kíséret: Vogel Judit, Módri Györgyi
Homokszemeket cipel. Amelyekből később összeáll a váz. Csontja és
élete váza. Egy és ugyanaz a kettő. Benne feszül az alkalmazkodás, a
méricskélés, az elrugaszkodás. A párhuzamosok végtelene. Megsemmisítő viszonyok. Féktelen öröm. Rettegés, félelem. A nő üti, öleli,
tépi, harapja párját. Szabadságvágya tolvaját látja benne. Szabadulni
akarása kerekedik végül felül. Megy és marad.
A sivatag láthatatlan élettel teli. Megkeresi a farkas asszonyt. A farkas
asszonyt, aki összeilleszt, életet lehel, és dúdolni kezd. Tánca maga
a teremtmény. Mindent ő teremt meg. A nőt is. Aki nem más, mint ő.

péntek
16.00

8

vasárnap
13.00 és 14.00 Modern Képtár – Vass-gyűjtemény udvara

Dubniczay-palota – László Károly Gyűjtemény

Királyok és királynők - múzeumpedagógiai foglalkozás

Ajánlott korosztály: 4-14 éveseknek
Játékos tárlatnézés és alkotás segítségével keressük meg együtt a
választ a következő kérdésekre:
Mik azok a tulajdonságok, amelyek királynővé, vagy királlyá tehetnek valakit? Hogy néz ki egy királynő és egy király? Hogy viselkedik
egy királynő és egy király? Melyik az a festmény, szobor, rajz, amelyet felruházhatunk királyi tulajdonságokkal, koronával, jogarral?
Természetesen nem véletlen, hogy ezek a kérdések itt, Veszprémben merülnek fel. Biztosan Te is tudod, hogy miért?
A László Károly Gyűjtemény képei segítségével öltöztessük királynői, vagy királyi jelmezbe saját képeinket is, vagy saját magunkat.

7

szombat
14.00

Veszprém régi katona város
Csikász Galéria

Veszprémi Tavaszi Tárlat kiállítás megnyitó

8

vasárnap
10.00 - 17.00

Tűztorony udvar

Egész napos szabadtéri festészeti akció

Ezen a napon a Tűztorony udvara szabadtéri, nyitott műteremmé
alakul át. Képzőművészek – mesterek és tanítványok - festőállványokkal, festőbakokkal, festővásznakkal, ecsetekkel, festékekkel,
papírral, ceruzával veszik át az uralmat a „festői” kertben.
A több mint húsz éve indult művészeti akció nagyon népszerű a közönség körében. Országosan ismert és pályakezdő művészek, ifjú
festőtanoncok együtt alkotnak a látogatók előtt.
A közönség tanúja lehet a művek születésének és nyomon követhetik az alkotófolyamatot.
Előkészület, tervezés, improvizáció, változtatás, átalakítás, befejezés.
Minden a nyitott műteremben a közönség előtt. Akció. Kihagyhatatlan.

…mely büszke katonai hagyományaira. A múltra való emlékezés, a
jövő iránti elkötelezettség jegyében valamint a társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében a Veszprémben települt katonai szervezetek parancsnokai hagyományteremtő szándékkal kezdeményezték - 2013-ban első alkalommal - a helyőrségben szolgáló katonák
életében is kiemelkedő jelentőséggel bíró eseményt, a „Katonák
köszöntik Veszprémet”programokat.
Veszprém nagy múltú fesztiválján, a katonai szervezetek mindig nívós programokkal ajándékozzák meg a város lakosságát. Az idei
évben sem lesz ez másképp.
A Pro Meritas-díjas MH Légierő Zenekar alapfeladata a díszszemléken, katonai rendezvényeken, koszorúzásokon és katonai temetéseken való részvétel. Rendszeresen szerepelnek a NATO katonai
rendezvényein és gondoskodnak nemzetközi missziós csapataink
szórakoztatásáról. Több ország magyarországi nagykövetségén ők
lépnek fel a nemzeti ünnepek alkalmával szervezett fogadásokon.
A sikeres együttes elhivatott, nagy szaktudású vezetője Katona János alezredes, aki a zenekar munkájának irányítása mellett sokat
tett és tesz a magyar katonazenei hagyományok ápolásáért.
Az 1949-ben alakult Magyar Örökség és Prima Primissima díjas
Honvéd Együttes - Magyar Nemzeti Táncegyüttes (volt Honvéd
Táncszínház) tánckara Magyarország legnagyobb létszámú, 40
tagú hivatásos néptánc együttese. „Anyanyelve” a Kárpát-medence néptánckincse, amelyből a nagy-formátumú történelmi táncjátékoktól az autentikus folklór műsorokig, a rockoperáktól a népi
hagyományainkon alapuló mesedarabokig terjedő, sokszínű repertoár építkezik. A tánckar előadásainak állandó kísérője a 6 fős
folkzenekar, a Kárpát-medence népzenéjének kiváló előadóművészei. Művészeti vezető Zsuráfszky Zoltán táncművész, koreográfus,
Kossuth-díjas kiváló művész.

6

péntek
10.00

Veszprémi Petőfi Színház

“Katonák a művészetekben”

c. amatőr alkotóművészeti kiállítás megnyitója
Köszöntőt mond: Szücs József ezredes, az MH Légi Vezetési és
Irányítási Központ parancsnoka

7

szombat
17.30

Várszínpad I Esőhelyszín: Hangvilla

Gizella napi ünnepi műsor és a Gizella díjak átadása
Ünnepi beszédet mond:

Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális,
oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa
„A katonák köszöntik Veszprémet”
Köszöntőt mond a Honvédelmi Minisztérium képviselője
A MH Légierő Zenekar ünnepi koncertje
Vezényel: Katona János alezredes
A Honvéd Együttes – Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása
Művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán táncművész, koreográfus,
Kossuth-díjas kiváló művész

12

13

Viseletben is képviselni Veszprémet
Részben egy finnországi élmény, részben a passaui arany főkötősök
látogatása adta az ötletet a Jeruzsálemhegyi Baráti Kör elnökének,
Heiter Sándornak: Veszprémben is szükség volna olyan viseletre,
amely reprezentálja a várost, emlékeztet múltjára. Mivel Veszprémnek nem volt egységes népviselete, így a város fejlődésének legdinamikusabb időszakának, az 1900-as évek elejének legjellemzőbb
öltözékére esett a választás. A Laczkó Dezső Múzeum szakemberei,
V. dr. Fodor Zsuzsa akkori igazgató és Egervári Márta textilrestaurátor segítségével, részben a városi önkormányzat anyagi támogatásával kialakult a veszprémi viselet. Ez az 1910-es évek divatjának
megfelelő polgári látogatóruha mintájára készült, Egervári Márta
tervei és szigorú felügyelete alatt. Napjainkig – a Jeruzsálemhegyi
Baráti Kör, a Cserháti Társaskör és az EGETE egyesület tagjai – vállalták az elkészítéssel járó költségeket, s legfőképpen azt, hogy jeles napokon, a városi ünnepségeken abban jelennek meg. S miként
a bevezetőben már szó volt róla népszerűsítik általa a megyeszékhelyet másutt is.
A veszprémi viseletet első ízben 2009-ben a múzeum Szegről szegre – Veszprém városa 1000 éves ünnepi fényben című rendezvényén mutatták be, nagy sikert aratva. Ezt követően Balatonfüreden, Siófokon, Pétfürdőn, Gyulakeszin és a Művészetek Völgyében
Taliándörögdön is kíváncsiak voltak a baráti kör által bemutatott
veszprémi viseletre.

7

szombat
17.00

Kossuth utca - Brusznyai utca Szabadság tér - Óváros tér - Vár

Jelmezes felvonulás

A partnerváros személyes megismerése a cél
„Magyarországnak Németország egyetlen más tartományával
sincs olyan jellegzetes és kölcsönösen szoros kapcsolata, mint
Bajorországgal. Évszázadok óta alakítja e partneri viszonyt a történelmi múlt és a szoros politikai, gazdasági és kulturális együttműködés. Kiindulópontjaként István és Gizella 995-ben megkötött
házasságát említik újra meg újra.” - Tamás Mydlo Generalkonzul
szavait idézve.
Ez, a több, mint ezeréves múlt kapcsolja össze Veszprém és Passau
városát, amit 2000-ben testvérvárosi szerződés aláírásával is erősítettek. Ezen kapcsolat bázisa Passauban és Veszprémben is 2000
óta egy-egy baráti egyesület.
A Veszprém-Passau Baráti Társaság Egyesület 2000 óta testvéregyesületének tekinti Passau városában működő Deutsch-Ungarischer Freundeskreis Passau-Veszprém e.V.-val/ Német-Magyar
Passau-Veszprém Baráti Kör Közhasznú Egyesületet. Mindkét közösség éves programmal rendelkezik, amely mind a saját közösség
tagjainak összetartását, mind a másik közösséggel való barátságot
figyelembe veszi, és erősíti.
Célja a két egyesületnek, hogy tartalommal töltsék meg a testvérvárosi kapcsolatot, minél több barátot találjanak, és minél jobban
megismerjék egymást, egymás hazáját, ill. annak történelmi múltját, kultúráját. A két egyesület baráti kapcsolata eddig gyümölcsöző
múltat, jelent és várhatóan jövőt is eredményez. A közös rendezvények, ill. külön-külön a másikat népszerűsítő előadások, vetélkedők,
kiállítások motiválnak a partnerváros személyes megismerésére.
Az egyesület elsőrendű feladatának tekinti Veszprém kultúrájának
megismertetését Passau város lakosaival és Passau kultúrájának
megismertetését Veszprém város lakosaival. A város a megye, a magyar kultúra méltó követe kíván lenni. Ennek érdekében szorosan
együttműködik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Gizella Nőikar
A Gizella Nőikar 2002-ben alakult Veszprémben, a királynék városában, zenét szerető hölgyek összefogásából. A kórus alapító
karnagya Borbásné Gazdag Gabriella. Az énekegyüttes hamar
aktív résztvevője lett a város és a megye zenei életének, országos
rendezvényeknek. 2014-től a Művészetek Háza szervezetében működik. 2015 -től Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt művészeti
együttese.
Otthonukban, a királynék városában rendszeresen közreműködnek
városi ünnepségeken, fesztiválokon, a Veszprémi Várban tartott
zenés tárlatvezetéseken, valamint a Művészetek Háza galériáiban.
A Gizella Napok nyitó- és záróeseményének régóta aktív résztvevői.
A kórus elmúlt 14 évének legfontosabb állomásai:
2003-ban, Budapesten, a Zeneakadémián Legány Dénes két művének ősbemutatóját énekelték, majd a Vivace Nemzetközi Kórusfesztiválon a Legígéretesebb Kórus címet érdemelték ki.
2005-ben és 2006-ban a Magyar Rádió két alkalommal készített
hangfelvételt a kórussal. A KÓTA országos minősítő rendszerében
Hangversenykórus minősítést értek el.
2007-ben - a Kodály-évben - a 20. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenyen, a nemzetközi zsűri teljesítményüket második helyezéssel díjazta. 2011 őszén elkészült a kórus 10 éves
jubileumi CD-je ...az égről a fényt...címmel, melyet követően teltházas Jubileumi Koncertet adtak. 2014 őszén a székesfehérvári Kamarakórus Fesztiválon első helyezést értek
el, így egy évre hazahozhatták a Vox Mirabilis Vándordíjat.
Decemberében egy különleges projektben is részt vehettek: a
népszerű Punnany Massif zenekar felkérésére közreműködtek a
Részletek c. videoklipben, mely része let a Balaton Method c. filmnek is. 2015 augusztusában, több száz pályázó közül beválasztva, a
Gizella Nőikar egyetlen női kórusként részt vett a világhírű Arezzo-i
Nemzetközi Kórusversenyen, melyről a Hölgyek egy ötödik és egy
hatodik helyezéssel tértek haza.
A kórus életében az idei év sem zajlik eseménytelenül: sikeresen
pályáztak az olaszországi Goriziai Nemzetközi Kórusversenyre, ahol
júliusban méltán képviselik Veszprémet és a magyar kóruskultúrát.

7

szombat
14.00

Csikász Galéria

Veszprémi Tavaszi Tárlat kiállítás megnyitó
Közreműködik a Gizella Nőikar,
Vezényel: Borbásné Gazdag Gabriella karnagy

8

vasárnap
16.00

Szent Imre Piarista és Helyőrségi templom

Freskós Gelence - Mudrák Attila fotóművész
kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Nagy Károly apátkanonok
Közreműködik a Gizella Nőikar,
Vezényel: Borbásné Gazdag Gabriella karnagy

8

vasárnap
16.45

Érseki Palota

A Gizella Nőikar koncertje és Udvarhelyi Nándor, a Kárpát-medencei magyar emlékek kutatója Freskós Gelence című
kötetének bemutatója az Érsek Palotában
A kötetet bemutatja a szerző.

Gizella és István - Zenés történelmi játék

7

szombat
16.00

Posta előtti tér

Passau testvérváros küldöttségének műsora

Fontos feladatnak tekinti a két város lakosai közötti rendszeres kapcsolat kialakításának elősegítését anyagi és szervezeti lehetőségének függvényében. Pl. iskolák, művészeti együttesek, egyesületek,
sportegyesületek közötti együttműködés kialakítását.
A Passaui Néptánckör és népzenekar műsorával invitálja Veszprém
város lakosságát és vendégeit a felvonulásra.

Veszprém, hosszú idő óta művészeti fesztivállal emlékezik meg
Szent István király nagy tiszteletben álló bajor feleségéről, Gizella
királynéról.
A Gizella Napok eseményei rendszeresen megelevenítik a királyné történelmi alakját, a mintegy ezer évvel ezelőtti eseményeket a
magyarok szemszögéből több zenei és színházi műalkotás is feldolgozta már. De vajon a bajorok hogyan szemlélik Gizella hercegnőjük házasságát és magyar királynévá válását?
Ezen a nézőponton keresztül kíván újabb dimenziókat megnyitni
a Stefan Daubner gimnáziumi zenetanár által megálmodott zenés
történelmi játék, amit az ötletgazda az ifjú generáció számára hangszerelt. A budapesti Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolával és a fiatal
zeneszerzővel Harmath Dénessel összefogva együtt alkották meg
a három részes művet, amelyet 2013-ban nagy sikerrel mutattak be
Scheyern-ben és Budapesten.
Az előadás most a lelkes bajor diákok kívánságára érkezik a Királynék Városába, Veszprém Város Vegyeskara és a Veszprém-Passau
Baráti kör áldozatos munkájának köszönhetően. A scheyerni gimnázium énekes szólistái, hangszeresei, táncosai mellett a Vegyeskar

Vokáljának fiatal énekesei és a felnőtt kórustagok is fellépnek az
előadásban.
A zenés történelmi játék cselekménye kizárólag a királyi esküvőre,
s az azt megelőző történelmi helyzetre koncentrál, erősen érzékeltetve a két fiatal személyes érzelmeit, amikor őket a hatalmi érdek a
történelem sakktáblájára helyezi. Zenei stílusa a középkori gregorián dallamoktól, a modern pop és soul hangzásvilágáig ível, jelezve
ezzel az emberiség történelmének folyamatos összefüggéseit.

8

vasárnap
19.00

Hangvilla - Nagyterem

Gizella és István című zenés
történelmi játék bemutatója
Belépő: 1500 Ft

14

15

Volt egyszer egy Kertmozi...
„A kertmozi a színházkertben a 70-es, 80-as években legendás hely volt, a mozi és a koncertek mellett akkori „közösségi tér” is: nagy bunyók
színhelye, itt verekedtek a „csövesek” a „dígókkal” menetrendszerűen. Furcsa, de a kertmoziról nem film ugrik be elsőre, hanem egy koncert.
Valamikor 79/80-ban lehetett, amikor az akkor csúcson lévő Piramis koncertezett a kertmoziban, talán hetedikes, vagy már nyolcadikos voltam.
Emlékszem a teljesen teli kertre, még világosban kezdődött a koncert, a piros fadeszkás jellegzetes vas székekre, amiken álltunk, mert mindenki
állt, vagy ugrált a székeken és visított. A rendezők nem engedték a nézőket a színpadhoz, akiket vagy 10 méter murvázott rész választott el a zenekartól, mintha egy kisebb folyó egyik partjáról kellett volna a koncertet nézni a másik parton. Volt az egésznek valami karám hagulata, biztos
a rendezők azt gondolták, hogy a koncert is olyan mint a mozi, minek a vászonhoz közel menni, hisz onnan ugyebár nem lehet látni rendesen.
Mindenesetre a székeken állva ugrálta a közönség végig a koncertet, mellettem volt Rita, akibe bele voltam zúgva, aki végig sikítozta az egész
koncertet, és valószínűleg nem belém, hanem a Révész Sanyiba lehetett belezúgva, mint amúgy az összes csaj ott a koncerten.
Szóval elsőre nem filmélmény az, ami eszembe jut.
Pedig a kertmozinál nincs jobb. Valahogy a friss levegő, a csillagos szabad ég, az akkor még kattogó mozigépek, a murvázott tér, a nagy lombú
fák, a meggymárka, vagy a köményes kifli – ilyeneket is lehetett kapni – egy sajátos cukormázzal öntötték le az amúgy önmagában is izgalmas
dolgot: a mozit és a filmeket. Filmeket nézni és koncerten tombolni amúgy is egy tőről fakadtak ekkor, itt lehetett szabadnak lenni, legalábbis
elmerülni ennek az illúziójában, vadul üvöltötte mindenki Révésszel az „Érzem, hogy szabadnak születtem”-et.
Ehhez a szabadság érzéshez csak hozzátett a szabad ég allati létezés fiatalos érzése.
Olyan ez, mint tavasszal egy virágos mezőn szerelmesen sétálni, vagy rugdosni a faleveleket ősszel egy balatoni mólón: egyszerűen csak: jó dolog.”

6

péntek
18.00

Színházkert

WHIPLASH

színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma I 107 perc I 2014
Andrew híres akar lenni. A világ egyik leghíresebb zeneiskolájába,
a Shaffer Konzervatóriumba jár, dobolni tanul, rengeteget gyakorol, és mindenre képes volna a siker érdekében. Legalább is, ezt
hiszi. De találkozik egy tanárral, aki még nála is elszántabb. Ő abban hisz, hogy a tehetséget mindenáron fel kell szabadítani, és ami
bujkál, azt ki kell préselni a tanulókból. Akkor is, ha kínlódnak, ha
sírnak vagy belehalnak. A kezdő zenész és a sokat látott veterán
egymásnak feszül. A tanár felveszi a kezdő dobost a zenekarába, de
az első örömöt nagyon sok keserűség követi. És egyikük sem adja
fel könnyen, amit elkezdett. Mindketten tartják a ritmust.

6

péntek
21.30

Színházkert

AMY – AZ AMY WINEHOUSE SZTORI

színes, fekete-fehér, feliratos, angol dokumentumfilm I 127 perc I 2015

7

szombat
19.30

Színházkert

VAN VALAMI FURCSA ÉS MEGMAGYARÁZHATATLAN

színes, magyar vígjáték I 90 perc I 2014
Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan Budapestben, ami
semmiképpen sem az, amit a dizájnos útikönyvek, vagy esetleg a
hazai filmek látképei festenek a városról. Az itteni életet súlyos ellentmondások színezik. Még komplikáltabb a helyzet, amikor nem
emlékszel, hogy szüleid egyhavi fizetését miként verted el egy átmulatott éjszaka során egy lisszaboni repjegyre. A fil egy egyszerű
de nagyszerű alkotás, ez az új Moszkva tér.

6

péntek
20.00

A Veszprémi Főegyházmegye
Zarándoklata
Szentháromság tér

Mészáros Zoltán

7

Színházkert

BALATON METHOD

színes, magyar zenés film I 85 perc I 2015
A Balaton Methodban 17 magyar zenekar - köztük a Quimby, a
Middlemist Red, a Soerii & Poolek, az Elefánt, a Bin-Jip, a Subscribe -, valamint több száz további zenei közreműködő fogott össze,
hogy elkészüljön Szimler Bálinték Kodály Method-videóinak egészestés lezárása. Két zenekar - a Punnany Massif és Akkezdet Phiai
- ráadásul külön a Balaton Method számára egy-egy új dallal rukkolt elő. A Balaton Method az első magyar film, amely közösségi
finanszírozással készült.

7

szombat
18.00

Színházkert

LIZA, A RÓKATÜNDÉR

színes, magyar romantikus vígjáték I 98 perc I 2014

7

szombat
22.00

SAUL FIA

szombat
10.00
A Veszprémi Főegyházmegye egyik legnagyobb ünnepén társvédőszentjét, Boldog Gizellát köszönti. Ezer évvel ezelőtt Boldog Gizella karja
érintette e köveket, napjainkban az általa alapított főszékesegyház szentélyében immár 20 éve őrzik a passaui sírból exhumált karereklyéjét.
Ez az ereklye jelképezi a főegyházmegye társvédőszentjének égi pártfogását, mely nemcsak az ezer év, hanem mai kor ránk leselkedő
veszélyétől is meg tud óvni bennünket. Neki köszönhető, hogy Veszprém a királynék városa, mely egyben kifejezi szellemiségét, hitét a család
összetartó erejében. Az ő lelkisége hívja össze évről évre a magyar és a német papokat és híveket, gyűjti össze a fiatalságot.
Ez az esztendő több ponton köti össze a magyar és a világ egyházat, hiszen Ferenc pápa meghirdetette az Irgalmasság szentévét, de most
ünnepeljük a Katolikus Karitász megalakulásának jubileumát is, mely szervezet elnöke, Spányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye püspöke
szentbeszédében tárja majd elénk e természetfölöttit, és mutatja be a szentmisét Márfi Gyula veszprémi érsekkel és a főegyházmegye papságával.

4

szerda
17.00

Érseki Palota

A Gizella Napok ünnepélyes megnyitója

Magyar királynék és koronázó püspökök című, részben megújított
állandó kiállítás megnyitója
1916 – Boldog IV. Károly király és Bourbon-Pármai Zita királyné
Az utolsó király- és királyné koronázás

Színházkert

színes magyar filmdráma I 107 perc I 2015
Nemes Jeles László Oscar-díjas filmje egy teljesen új nézőpontból
mutatja be a Holokauszt szörnyűségeit. A film főszereplője, Saul
Ausländer egy náci koncentrációs táborban az elégetésre váró
holttestek között felfedezni véli saját fiát, és ettől kezdve a férfit a
menekülés helyett egy másik lehetetlen küldetés élteti: elhatározza, hogy kicsempészi a testet és keres egy rabbit, hogy méltó módon eltemethesse a gyermeket.

Köszöntőt mond:
Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere
Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke
Megnyitót mond:
Habsburg György főherceg, nagykövet
Mail József, a Veszprémi Főegyházmegye helynöke
Kovács Gergely okleveles posztulator, a Magyarországi Mindszenty
Alapítvány képviselője
Közreműködik a Mendelssohn Kamarazenekar,
Vezényel: Kováts Péter karnagy

7

8

szombat vasárnap
15.00-18.00

Szaléziánum

A hangulatos belső udvar és a kiállítóterek változatos kézműves foglalkozásokkal, valamint a „”Megesett rajtuk a szíve” c. jubileumi karitász
kiállításhoz kapcsolódó játékos feladatokkal várja a családokat.

16

17

MÁJUS 5. CSÜTÖRTÖK
05.05. I 10.00 I Veszprém Megyei Levéltár - Díszterem

„Hagyatékok feldolgozásának interdiszciplináris tanulságai”
- országos konferencia

05.05. I 16.30 I Laczkó Dezső Múzeum

TAKO TO NINGJO - Papírsárkányok és babák Japánból című
kiállítás megnyitója
05.05. I 17.30 I Hangvilla - 2. emeleti folyosó

“Veszprém a női alkotás tükrében”

- képzőművészeti kiállítás megnyitó a Venőke szervezésében

05.05. I 18.00 I Hangvilla - Konferenciaterem

„A veszprémi nők főhajtása a város történelme előtt”

- irodalmi est a Venőke szervezésében

PROGRAMOK

05.05. I 18.00 I Dubniczay-palota - László Károly Gyűjtemény

Mese a nőről, aki… - táncszínházi előadás

MÁJUS 6. PÉNTEK
05.06. I 09.30 I Veszprém Megyei Levéltár - Díszterem

MÁJUS 2. HÉTFŐ

„Hagyatékok feldolgozásának interdiszciplináris tanulságai”
- országos konferencia

05.06. I 10.00 I Veszprémi Petőfi Színház

05.02. I 17.00 I Szaléziánum

Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása
a 18. században (1700-1777) című kötet bemutatója
A kiadványt ismerteti: Dr. Gárdonyi Máté főiskolai tanár, egyháztörténész

05.02. I 19.00 I Hangvilla - Nagyterem

Esterházy Péter - Dés László: Szó és Szaxofon c. estje
Belépő: 1800 / 2300 / 2900 Ft

„Katonák a művészetekben” - amatőr alkotóművészeti kiállítás megnyitó

Köszöntőt mond: Szücs József ezredes, az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka

05.06. I 10.00 I Jezsuita templom

„15 év - 15 báb” - a Kabóca Bábszínház mini bábkiállítása

Irodalmi párbeszéd Kuncz Aladár: Fekete kolostor / Feljegyzések a francia internáltságból c. regényének legújabb kiadása kapcsán
Vendég: Jeney Éva, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, irodalomtörténész
Beszélgetőtársa: Sebő József középiskolai tanár
(A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozatának programja,
Veszprém város Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottsága támogatásával.)
A belépés díjtalan, a rendezvény idején a kötet megvásárolható.

Vendégek: Mezey Katalin, Prima-, Kossuth-díjas író, költő (a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozat vezetője) és Szentmártoni János, József Attila-díjas író, költő
(a Magyar Írószövetség elnöke)
Moderátor: Takács Tamás, irodalmár

Bergengóciából jöttünk… - Gubás Gabi interaktív műsora nemcsak kicsiknek
05.06. I 18.00 I Színházkert

Whiplash - filmvetítés

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

VÁR

ÓVÁROS TÉR

- filmvetítés

kézműves foglalkozások, játékok, dalok, táncok és ismeretterjesztő előadások kicsiknek
és nagyoknak az MTA és a zirci Reguly Múzeum munkatársainak tolmácsolásában

05.07. I 10.00 - 16.00 I Posta előtti tér

Magyarország történelme - 3D-s animáció
05.07. I 13.00 I Óváros tér

Együtt Sikerülhet - Mosolyra Hangolók zenekar koncertje
05.07. I 14.00 I Csikász Galéria

Veszprémi Tavaszi Tárlat kiállítás megnyitó

Közreműködik a Gizella Nőikar, vezényel: Borbásné Gazdag Gabriella karnagy

05.07. I 14.30 I Óváros tér

Kistehén koncert

05.06. I 21.30 I Színházkert

Amy - Az Amy Winehouse sztori - filmvetítés
05.06. I 22.00 I Óváros tér

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar koncert
HANGVILLA / HANGVILLA ELŐTTI TÉR

További információ: www.veszpremiprogramiroda.hu weboldalon.
Az esőhelyszínnel nem rendelkező programok rossz idő esetén elmaradnak.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

05.07. I 15.00 I Hangvilla előtti tér

05.07. I 15.00 - 18.00 I Szaléziánum

Mintapinty gyermekzenekar koncertje
05.07. I 16.00 I Óváros tér

Mrs. Columbo zenekar koncertje
05.07. I 16.00 I Posta előtti tér

Passau testvérváros küldöttségének műsora
A Veszprém-Bakony Táncegyüttes flashmobja
Pavane Zászlóforgatók felvonulásra hangoló műsora
Jelmezes felvonulás

Közreműködnek: Gizella királyné - Hatás Andrea, Püspöki kancellár - Kőrösi Csaba, Passau
testvérváros küldöttsége, Veszprém-Passau Baráti Társaság Egyesület, Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör, Veszprém-Bakony Táncegyüttes, Pavane Zászlóforgatók

Gizella napi ünnepi műsor és a Gizella díjak átadása
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási,
ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa
„A katonák köszöntik Veszprémet”
Köszöntőt mond a Honvédelmi Minisztérium képviselője
A MH Légierő Zenekar ünnepi koncertje
Vezényel: Katona János alezredes
A Honvéd Együttes – Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása
Művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán táncművész, koreográfus, Kossuth-díjas kiváló művész

05.06. I 20.00 I Óváros tér

KOSSUTH UTCA

Finnugor Udvar

05.07. I 17.30 I Várszínpad I Esőhelyszín: Hangvilla

05.06. I 20.00 I Színházkert

Köszöntőt mond:
Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere
Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke
Megnyitót mond:
Habsburg György főherceg, nagykövet
Mail József, a Veszprémi Főegyházmegye helynöke
Kovács Gergely okleveles posztulator, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány képviselője
Közreműködik a Mendelssohn Kamarazenekar, vezényel: Kováts Péter karnagy

05.07. I 10.00 - 17.00 I Tűztorony udvar

05.07. I 17.00 I Kossuth utca - Brusznyai utca - Szabadság tér - Óváros tér - Vár

05.06. I 16.00 I Óváros tér

Balaton Method

A Gizella Napok ünnepélyes megnyitója
Magyar királynék és koronázó püspökök című,
részben megújított állandó kiállítás megnyitója

05.07. I 10.00 - 17.00 I Hangvilla előtti tér

Zöld Marci interaktív játéktér, Betyár Hétpróba és kézműves foglalkozás

05.08. I 07.00 - 18.00 I Óváros tér

Népművészeti kirakodóvásár
05.08. I 10.00 - 17.00 I Hangvilla előtti tér

Zöld Marci interaktív játéktér, Betyár Hétpróba és kézműves foglalkozás
05.08. I 10.00 - 18.00 I Hangvilla előtti tér

Lazurán kisfalovak festése

05.08. I 10.00 - 17.00 I Tűztorony udvar

Szabadtéri festészeti akció
05.08. I 11.00 I Óváros tér

Mardi Gras

05.08. I 11.00 I Hangvilla előtti tér I Esőhelyszín: Hangvilla - Kamaraterem

A Kabóca Bábszínház Mosó Masa mosodája c. előadása

Örmény nemzetiségi műsor

Maszkura és a Tücsökraj koncert

05.04. I 17.00 I Érseki Palota

MÁJUS 8. VASÁRNAP

05.07. I 16.00 I Hangvilla előtti tér

05.06. I 18.00 I Óváros tér

MÁJUS 4. SZERDA

Ünnepi szentmise a Szentháromság téren Boldog Gizella ereklyéjének jelenlétében
A szentmisét bemutatja: Márfi Gyula veszprémi érsek
A szentmise szónoka: Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök
A szentmise utána Boldog Gizella ereklyéjét köszönti a Szent Mihály kórus a Szent Mihály Bazilikában.

Ukrán nemzetiségi műsor

Parnasszus kortárs apostolai - irodalmi est

05.03. I 18.00 I Dubniczay-palota - Moholy-Nagy terem

05.07. I 23.00 I Óváros tér

Parnograszt zenekar koncertje

Kézműves foglalkozások és játékos feladatok

05.06. I 16.00 I Hangvilla - Kávézó

Se nem fekete, se nem kolostor…

05.07. I 10.00 I Szentháromság tér

BOLDOG GIZELLA FŐEGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT
AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVÉBEN

05.07. I 22.00 I Színházkert

Saul fia - filmvetítés

05.06. I 15.00 I Jezsuita templom

“Királyok és királynők” - múzeumpedagógiai foglalkozás 4-14 éveseknek

a 15 éves Kabóca Bábszínház bábkiállításának megnyitója

- a VEDAC szervezésében

HABAKUKKANTÓ a Kabóca Játéktéren

05.06. I 16.00 - 18.00 I Dubncizay-palota - László Károly Gyűjtemény

„Amit a Kabócáról feltétlenül tudni kell…”

05.07. I 09.00 - 12.00 I Stadion

Nyílt nap és játékos sportfoglalkozás gyermekeknek

05.07. I 21.00 I Óváros tér

LGT Emlékzenekar koncertje

05.06. I 10.00 - 16.00 I Posta előtti tér

- A díjakat átadja: Némedi Lajos alpolgármester

05.03. I 10.00 I Városháza

Népművészeti kirakodóvásár

05.07. I 21.30 I Szentháromság tér

Csík Zenekar - Ferenczy György és a Rackajam koncert

Kovácsovics Fruzsina koncertje

5 éves a „Sétál a család Veszprémben”

MÁJUS 3. KEDD

05.07. I 07.00 - 18.00 I Óváros tér

05.07. I 19.30 I Színházkert

Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan - filmvetítés

Építéstudományi Egyesület regionális/országos építészeti
sétája a Séd-völgyben
Magyarország történelme - 3D-s animáció

05.02 - 05.31. I Hangvilla - Kávézó

MÁJUS 7. SZOMBAT

SZÍNHÁZ / SZÍNHÁZKERT

05.07 I 17.30 I Hangvilla előtti tér

Hahó Együttes koncertje
05.07. I 17.30 I Óváros tér

05.08. I 13.00 és 14.00 I Modern Képtár – Vass-gyűjtemény udvara

A Zirci Tücsökzenekar koncertje

05.08. I 13.30-tól I Óváros tér I Esőhelyszín: Csermák Antal Zeneiskola

Fellépnek: a Veszprémi Favorit Táncegyüttes és az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai
Fellépnek: Tóth András, Kovács Olga, Baj László - az Urartu Örmény Színház tagjai

Lengyel nemzetiségi műsor
Fellép: a Padányi Iskola lengyel kórusa

Roma nemzetiségi műsor

Fellépnek: Kovacsics Kitti, Szórádi Apollónia, Pál Csaba

Udmurt vendégek műsora

05.08. I 14.30 I Veszprémi Petőfi Színház

Német nemzetiségi műsor

Fellépnek: Egry Úti Óvoda, Dózsa Általános Iskola nemzetiségi tagozatának énekkara,
Botev Általános Iskola nemzetiségi tagozatának tánccsoportja, Lovassy László Gimnázium nemzetiségi tagozatának énekkara, Gyulafirátóti Általános Iskola tánccsoportja,
vendég duó, Rátóti Hagyományőrzők énekkara, Passau város vendég duója és tánccsoportja, Veszprémi Német Nemzetiségi Klub énekkara

05.08. I 15.00 I Tűztorony udvar

Irodalmi piknik

Vendégek: Botár Attila, Tungli M. Klára, Várszegi Martin, Kemendy Zsuzsanna

05.08. I 15.00 - 18.00 I Szaléziánum

Kézműves foglalkozások és játékos feladatok
05.08. I 16.00 I Hangvilla előtti tér

Apacuka

05.08. I 16.00 I Szent Imre Piarista és Helyőrségi-templom

Freskós Gelence - Mudrák Attila fotóművész kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Nagy Károly apátkanonok
Közreműködik a Gizella Nőikar, vezényel: Borbásné Gazdag Gabriella karnagy

05.08. I 16.45 I Érseki Palota

05.07. I 18.00 I Színházkert

A Gizella Nőikar koncertje és Udvarhelyi Nándor, a Kárpát-medencei magyar emlékek kutatója Freskós Gelence című kötetének bemutatója

05.07. I 19.00 I Óváros tér

Gizella és István c. zenés történelmi játék bemutatója

InFusion Trió koncertje
Liza, a rókatündér - filmvetítés
Pribojszki Mátyás Band koncertje

A kötetet bemutatja a szerző.

05.08. I 19.00 I Hangvilla - Nagyterem

Belépő: 1500 Ft

Impresszum:
A Gizella Napok 2016 rendezvény hivatalos programmagazinja.
További információk a www.veszpremiprogramiroda.hu weboldalon.
Felelős kiadó: Veszprémi Programiroda Kft.
nyomda: OOK-Press Nyomda
Az esőhelyszínnel nem rendelkező programok rossz idő esetén elmaradnak.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

