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kultúrában is otthon

Ferencváros, Ráda
y utca



Egy igazi közösség életében mindig örömteli pillanat, amikor a 
hétköznapok szürke körforgásából  kiszakadva összegyűlhet és 
ünnepelhet. Reményeim szerint az idei esztendőben harmadik 
alkalommal megrendezésre kerülő Bakáts Feszt ilyen esemény 
lesz, a ferencvárosi kultúra és közösség ünnepe.

Összetéveszthetetlenül nagyvárosi, ugyanakkor minden ízében 
ferencvárosi. Érzékletes lenyomata jelmondatunknak:
„Otthon, Város, Ferencváros”, vagyis kerületünk nemcsak 
otthont jelent az itt élők számára, hanem izgalmas, lüktető 
európai város, Budapest városképét meghatározó városrészt. 
Ezért is annyira fontos, hogy egy kulturális fesztiválon is megmu-
tassuk mindazt, ami jellegzetesen ferencvárosi.

Az idei Bakáts Feszt tematikájában hármas egységet alkot.
Programjaink a zene, a tánc és a család élménye köré szerveződnek. 

Kulináris kísérőnkül maga a Ráday utca szegődik. Ezen a néhány napon – méltán népszerű –   
gasztronómiai sétányunk Borutcává változik. A „Ráday” vendéglősei – saját üzleteik előtt – az 
általuk választott pincészetek boraival látják vendégül az arra járókat. 

A Bakáts Feszt egyik különlegességét pedig maguk a helyszínek szolgáltatják. Szeretett Assisi 
Szent Ferenc Plébániatemplomunk teljes rekonstrukciója miatt a Bakáts téren nem lehet színpadot 
állítani, ezért a Ráday utca, a Kálvin tér és a környező kiállítóterek telnek meg élettel a rendezvény 
ideje alatt.
Látogasson el a Bakáts Fesztre, ismerje meg Ön is Ferencváros utánozhatatlan hangulatát! 

Tisztelt Ferencvárosiak, kedves Vendégeink!

dr. Bácskai János

Ferencváros polgármestere
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Fotó: Mészáros Gábor
Ferencváros, Ráday utca
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21.30 Hestia Tűzzsonglőr Csoport: Tűztánc Show előadás

ROMBUSZ TERASZ  Ráday u. 10-12.
15.30 Company Canario Historikus Táncegyüttes:
    Vero Amore előadása
17.30 Sándor György humoralista előadása
19.30 Gyárfás-Premecz Organ Trio koncert

ERKEL SZÍNPAD  Ráday u. 13-15. 
15.30 Taiko Hungary Japándob Együttes
    felvonulása és műsora
16.45 Bartók Táncegyüttes táncház
17.45 Méhes Csaba: Pantomix
    néma tréfakoktél, pantomim előadás
18.45 Erin ír sztepp társulat és az Ardú Nua együttes
    ír népzene és néptánc előadás 
20.00 Cubanero Zenekar: Salsa Therapya
    salsa est táncosokkal, élő zenével

KÁLVIN TÉR
16.30 Magyar Zsonglőr Egyesület
    gólyalábas zsonglőr bemutató
17.30 Budapest Hoppers Kötélugró Klub: Szöcskék tánca
18.00 Tűzfészek Társulat: Porondodrom
19.00 Ziggurat Project: Balançoire térspecifikus performansz
20.00 Garabonciás mesék pantomim előadás

UNITÁRIUS TEMPLOM  Hőgyes Endre u. 3.
19.00 Musica Totius Orbis
    barokk kamaraest korhű hangszereken
    Közreműködik: Dinyés Soma, Tóth Mónika,
            Máté Balázs, Christoph Urbanetz
Regisztráció szükséges: barokkest.regisztracio@gmail.com

KÁLVIN-UDVAR  Ráday u. 1-3.
13.00 Nemzetiségek udvara
ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével
21.00 Csehov: De mi lett a nővel?
Gyabronka József, Horváth Lajos Ottó, Honti György előadása
    férfimese egy részben

augusztus 23., csütörtök
2B GALÉRIA  Ráday u. 47.
16.00 „A kezdet” - kiállításmegnyitó
a különleges tehetségű királyhelmeci gyermekfestőművész,
    Bánhegyi István András kiállítása

ROMBUSZ TERASZ  Ráday u. 10-12.
17.30 Testvérvárosunk, Magyarkanizsa
    Magyarkanizsai Ifjúsági Harmonika Zenekar koncert
19.30 Babra koncert

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS
EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZA, DÍSZTEREM  Ráday u. 28.
19.00 A fesztivál hivatalos megnyitója
    "Magyar és német barokk zene 1690 körül"
    Közreműködik:  Purcell Kórus,
            Orfeo Zenekar Kamaraegyüttese 
Vezényel: Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmester
Regisztráció szükséges: rendezveny@ferencvaros.hu

KÁLVIN-UDVAR  Ráday u. 1-3.
21.00  Háy János: A Gézagyerek
szatíra két részben, a Ferencvárosi Pinceszínház előadása

augusztus 24., péntek

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Ráday u.18.
11.00 Testvérvárosunk, Magyarkanizsa
    helytörténeti kiállítás
16.00 Irodalmárok Ferencvárosa
    helytörténeti séta
Regisztráció szükséges: ferencvarosiseta@gmail.com

RÁDAY UTCA 
15.00 Debreceni Mazsorett Együttes:
    Mazsorett Parádé
17.15 Commandarte Társulat: Egyenesen át
    légi akrobata bemutató

főszerepben a TÁNC!
MOZDUL A Tér

PROGRAMOK
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FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Ráday u.18.
17.00 Ferencváros és a zene
    helytörténeti séta
    Regisztráció szükséges: ferencvarosiseta@gmail.com

UNITÁRIUS TEMPLOM Hőgyes Endre u. 3.
19.00 Nyári Operaest
    Közreműködnek:
Szabóki Tünde, Cser Péter operaénekesek és barátaik
Regisztráció szükséges: operaest.regisztracio@gmail.com

HOLOKAUSZT EMLÉKKÖZPONT  Páva u. 39.
21.00 Musica Ficta
    spanyol szefárd zene
    koncert

KÁLVIN-UDVAR  Ráday u. 1-3.
13.00 Nemzetiségek udvara
ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével
21.00 Szergej Medvegyev: Fodrásznő
    Nemzeti Színház előadása

augusztus 26., vasárnap      GYERE Ki
KÁLVIN TÉR
10.00 Perpatvar
    gólyalábas, óriásbábos csalogató
    Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely előadása

RÁDAY UTCA, TÖRÖK PÁL UTCA
10.00 - 17.00 Tulipántos Népi Játékpark népi körhinta,
diótörő, állatfarm, békaugrató, hordólovagló, lengőteke,
csirkepofozó, óriás csúzli, sajtgolyózda, gravitációs golyóvezető,
billegő teknő, kukacfejű célbadobó, arcfestés, csillámtetkó,
lufi hajtogatás, kézműves foglalkozás, henna festés,
motoros 3D karika, mászófal
A rendezvényen közreműködnek:
    H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
    József Attila Emlékhely

augusztus 25., szombat   zenÉL AZ UTCA
KÁLVIN TÉR
11.30, 14.00 és 18.30  Ethnosound 
                                               afrikai ütős hangszer - flashmob
TÖRÖK PÁL UTCA
10.00 - 19.00 Ethnosound hangszersimogató

ERKEL SZÍNPAD - AKUSZTIK  Ráday u. 13-15. 
10.00   Szeder singer-songwriter
11.00  Nosnach duó tangóharmonika, cselló
12.00  Trane Project jazz
13.00   WeVox a cappella
14.00  Nunki Bay Starship feelgood soul-hop   (új időpont)
15.00  Underground Funk Orchestra szaxofon, gitár
16.00  Barkóczi Noémi gitár
17.00   Demény Gergely fingerstyle guitar  (új időpont)
19.30   Ethnofil experimental world
21.00   Csángálló PsyBalkan, CsangoTrance

ROMBUSZ TERASZ   Ráday u. 10-12.
11.00 Janklovics Péter humorista előadása
13.00 Bélaműhely karmesterjáték
14.30 Kollár-Klemencz László: Rengeteg koncert
16.00 Bognár Szilvia Quartet koncert
17.30 M.É.Z. ír népzene koncert
19.30 Szakcsi Trio feat. Pocsai Kriszta jazz koncert

STÚDIÓ K SZÍNHÁZ  Ráday u. 32.
11.00 Zalán Tibor: Szamár a torony tetején
    élő-zenés mesejáték bábokkal
Regisztráció szükséges: mesejatek.regisztracio@gmail.com

RÁDAY UTCA ÉS TÖRÖK PÁL UTCA
11.00 - 19.00 Nyitott Galéria
ferencvárosi képzőművészek és galériák közreműködésével

főszerepben a ZENE!

főszerepben a CSALÁD!



KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 
augusztus 23-26.

ART9 GALÉRIA  Ráday u. 47. (www.art9.hu)
"Alapozó"
válogatás a Roma Képzőművészeti Gyűjtemény kincseiből

PH21 GALÉRIA  Ráday u. 55. (www.ph21gallery.com)
"Arc nélkül" fotókiállítás
állandó gyerekprogram, fórumbeszélgetések fotóművészekkel

A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
RÁDAY GYŰJTEMÉNYÉNEK BIBLIAMÚZEUMA  Ráday u. 28.

www.bibliamuzeum.com

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá”
20. századi magyar mesterművek - időszaki kiállítás
Megtekinthető: 2018. október 13-ig

Bibliamúzeum
állandó kiállítás

Nyitvatartás:
H-P 10.00–18.00, Szo 10.00–17.00

IF JAZZ CAFE  Ráday u. 19.

    augusztus 23., csütörtök 19.30
ELECTRIC JAM: Fenyvesi Márton gitár,
Balogh Tamás billentyűs hangszerek és elektronika,
Barcza Horváth József basszusgitár

    augusztus 24., péntek 19.30
EICHINGER-TÓTH QUARTET: Tóth István szaxofon,
Eichinger Tibor gitár, Eged Márton basszus, Gavallér Csaba dob

    augusztus 25., szombat 19.30
BOSSA NOVA: Hurták Gábor gitár-ének, Szalay Gábor gitár

    augusztus 26., vasárnap 19.30
ÉLŐ JAZZ EST

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS
EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZA, DÍSZTEREM  Ráday u. 28.

10.00 Zenés mesejáték gyerekeknek
    Kacor király, A három kismalac
    Közreműködik:
    a MÁV Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttese
    Mesél: Lukácsházi Győző
    Vezényel: Balogh Sándor

KÁLVIN-UDVAR  Ráday u. 1-3.

10.30 Körforgás rezgék kicsiknek
    babaszínházi előadás
    Aranyszamár Színház előadása
17.00 A suszter manói
    táncos mesejáték
    Turay Ida Színház előadása

ROMBUSZ TERASZ   Ráday u. 10-12. 
11.00 Altatok - Palya Bea
    családi gyerekkoncert
12.15 Száraz dió ropogtató, hegedűszó, muzsikaszó… 
    Bartók Táncegyüttes táncháza
15.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl
    koncert
10.00 - 17.00 Furfangos csudavilág
interaktív kiállítás és játszóház
70 játék kicsiknek és nagyoknak: fizikai eszközök,
fejlesztő eszközök, óriás játékok, népi játékok,
ügyességi játékok: zsonglőrködés,
logikai játékok: ördöglakat, ovis sarok, ugrálóvár

KÁLVIN TÉR - RÁDAY UTCA 
16.00 Gólyalábas felvonulás
Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia produkciója
Fesztiválzáró

20.00 Mystery Gang
    koncert
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PARTNEREINK:

Púder Bárszínház - Zwack
Rombusz Terasz - Pátzay (Badacsony)

Paprika Jancsi - Vesztergombi (Szekszárd)

Sir William Étterem - Tiffán (Villány)

Trattoria Étterem - Angyal Borászat (Tokaj)

Café Delion Bistro - Barta (Mád), Nagygombos (Tokaj)

Vörös Postakocsi Étterem - Dubicz (Mátra)

Pink Cadillac - Lelovits (Villány)

IF Cafe Jazz Club - Kőróka (Mindszentkálla), Vesztergombi Remete Bor (Szekszárd)

Manga Cowboy - Légli (Balatonboglár), Tállya (Tokaj)

Input Bar & Bistro – Pfneiszl (Sopron), Carpinus (Tokaj), Ipacs Szabó (Villány)

Claro Bisztró – Dubicz (Mátra)              
Holló és Róka
A világ borai, a borok világa: utazás a Föld körül különleges borok társaságában.
Kreinbacher (Magyarország), Bottega Millesimato (Olaszország), Matua (Új-Zéland),
Simonsig (Dél-Afrika), Kaiken (Argentína), Montes (Chile), Francis Ford Coppola Director's (USA)

Dúzsi Budapest Borszaküzlet faháza - Dúzsi (Szekszárd)

Bodri Magyar Kertvendéglő faháza - Bodri Pincészet (Szekszárd)

Deák László szikvízkészítő faháza

Bortársaság
A rendezvény ideje alatt a Tokaj-Oremus Pincészet borai -15% kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Nyitvatartás: Cs:10.00-20.00, P:10.00-20.00, Szo: 10.00-18.00

BORUTCA
a Rádayban 
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15.30 Taiko Hungary Japándob Együttes
               felvonulása és műsora
    Erkel Színpad
16.00  Irodalmárok Ferencvárosa
    helytörténeti séta
    Regisztráció szükséges:
    ferencvarosiseta@gmail.com
    Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
16.30 Magyar Zsonglőr Egyesület
               gólyalábas zsonglőr bemutató
    Kálvin tér
16.45  Bartók Táncegyüttes táncház
    Erkel Színpad
17.15 Commandarte Társulat: Egyenesen át     
               légi akrobata bemutató
    Ráday utca
17.30 Budapest Hoppers Kötélugró Klub műsora
               Szöcskék tánca
    Kálvin tér 
17.30 Sándor György humoralista előadása
    Rombusz Terasz
17.45 Méhes Csaba: Pantomix
    néma tréfakoktél, pantomim előadás
    Erkel Színpad
18.00  Tűzfészek Társulat: Porondodrom
    Kálvin tér
18.45 Erin ír sztepp társulat és az Ardú Nua együttes
               ír népzene és néptánc előadás
    Erkel Színpad
19.00 Ziggurat Project: Balançoire
    térspecifikus performansz
    Kálvin tér
19.00 Musica Totius Orbis
    barokk kamaraest korhű hangszereken
    Közreműködik:
    Dinyés Soma, Tóth Mónika,
    Máté Balázs, Christoph Urbanetz
    Regisztráció szükséges:
    barokkest.regisztracio@gmail.com
    Unitárius Templom

augusztus 23., csütörtök

16.00 „A kezdet”
a különleges tehetségű királyhelmeci gyermekfestőművész,
    Bánhegyi István András kiállítása
    kiállításmegnyitó
    2B Galéria
17.30 Testvérvárosunk, Magyarkanizsa
    Magyarkanizsai Ifjúsági Harmonika Zenekar koncert
    Rombusz Terasz
19.00 A fesztivál hivatalos megnyitója
    "Magyar és német barokk zene 1690 körül"
    Közreműködik: Purcell Kórus,
    Orfeo Zenekar Kamaraegyüttese 
             Vezényel:
    Vashegyi György, Liszt Ferenc-díjas karmester
    Regisztráció szükséges: rendezveny@ferencvaros.hu
    Dunamelléki Református Egyházkerület
    Székháza, Díszterem
19.30 Babra koncert
    Rombusz Terasz
21.00 Háy János: A Gézagyerek
szatíra két részben, a Ferencvárosi Pinceszínház előadása
    Kálvin-udvar

11.00  Testvérvárosunk, Magyarkanizsa
               helytörténeti kiállítás
    Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
13.00  Nemzetiségek udvara
ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével
    Kálvin-udvar
15.00 Debreceni Mazsorett Együttes:
    Mazsorett Parádé
    Ráday utca
15.30 Company Canario Historikus Táncegyüttes: 
               Vero Amore előadása
    Rombusz Terasz

főszerepben a TÁNC!
MOZDUL A Téraugusztus 24., péntek

PROGRAMOK IDŐRENDBEN
13.00  Nemzetiségek udvara
ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével
    Kálvin-udvar
14.00 Ethnosound afrikai ütős hangszer - flashmob
    Kálvin tér
14.00 Nunki Bay Starship feelgood soul-hop   (új időpont)
    Erkel Színpad
14.30 Kollár-Klemencz László: Rengeteg koncert
    Rombusz Terasz
15.00 Underground Funk Orchestra szaxofon, gitár
    Erkel Színpad
16.00 Bognár Szilvia Quartet koncert
    Rombusz Terasz
16.00 Barkóczi Noémi gitár
    Erkel Színpad
17.00 Demény Gergely fingerstyle guitar   (új időpont)
    Erkel Színpad
17.00 Ferencváros és a zene helytörténeti séta
Regisztráció szükséges:  ferencvarosiseta@gmail.com
    Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
17.30 M.É.Z. ír népzene koncert
    Rombusz Terasz
18.30 Ethnosound afrikai ütős hangszer - flashmob
    Kálvin tér
19.00  Nyári Operaest 
    Közreműködik:
    Szabóki Tünde Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
    Cser Péter operaénekes és barátaik
Regisztráció szükséges: operaest.regisztracio@gmail.com
    Unitárius Templom
19.30 Ethnofil experimental world
    Erkel Színpad
19.30 Szakcsi Trio feat. Pocsai Kriszta jazz koncert 
    Rombusz Terasz
21.00 Szergej Medvegyev: Fodrásznő
    Nemzeti Színház előadása
    Kálvin-udvar
21.00 Csángálló PsyBalkan, CsangoTrance
    Erkel Színpad
21.00  Musica Ficta spanyol szefárd zene
    koncert 
    Holokauszt Emlékközpont

19.30 Gyárfás-Premecz Organ Trio koncert
    Rombusz Terasz
20.00 Garabonciás mesék pantomim előadás
    Kálvin tér
20.00 Cubanero Zenekar: Salsa Therapya
                salsa est táncosokkal, élő zenével
    Erkel Színpad
21.00  Csehov: De mi lett a nővel?
    férfimese egy részben
Gyabronka József, Horváth Lajos Ottó, Honti György előadása
    Kálvin-udvar
21.30 Hestia Tűzzsonglőr Csoport: Tűztánc Show
    előadás
    Ráday utca

augusztus 25., szombat  zenÉL AZ UTCA 

10.00 Szeder singer-songwriter
    Erkel Színpad
10.00-19.00 Ethnosound hangszersimogató
    Török Pál utca
11.00-19.00 Nyitott Galéria ferencvárosi képzőművészek
és galériák közreműködésével
    Ráday utca
11.00 Janklovics Péter humorista előadása
    Rombusz Terasz
11.00 Nosnach duó tangóharmonika, cselló
    Erkel Színpad
11.00 Zalán Tibor: Szamár a torony tetején
    élő-zenés mesejáték bábokkal
Regisztráció szükséges: mesejatek.regisztracio@gmail.com
    Stúdió K Színház
11.30 Ethnosound afrikai ütős hangszer - flashmob
    Kálvin tér
12.00 Trane Project jazz 
    Erkel Színpad
13.00 Bélaműhely karmesterjáték
    Rombusz Terasz
13.00 WeVox a cappella
    Erkel Színpad

főszerepben a ZENE!
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főszerepben a CSALÁD!

augusztus 26., vasárnap      GYERE Ki
10.00 Zenés mesejáték gyerekeknek
    Kacor király, A három kismalac
    Közreműködik:
    a MÁV Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttese
    Mesél: Lukácsházi Győző
    Vezényel: Balogh Sándor
    Dunamelléki Református
    Egyházkerület Székháza, Díszterem
10.00 Perpatvar gólyalábas, óriásbábos csalogató 
    Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely előadása
    Kálvin tér
10.00- 17.00 Tulipántos Népi Játékpark
    és népi körhinta, diótörő, állatfarm, békaugrató,   
    hordólovagló, lengőteke, csirkepofozó, óriás csúzli,  
    sajtgolyózda, gravitációs golyóvezető, billegő    
    teknő, kukacfejű célbadobó, arcfestés, csillámtetkó,  
    lufi hajtogatás, kézműves foglalkozás, henna festés,  
    motoros 3D karika, mászófal

A rendezvényen közreműködik: 
    H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
    József Attila Emlékhely    
    Ráday utca, Török Pál utca

10.00-17.00  Furfangos csudavilág
    interaktív kiállítás és játszóház 
               70 játék kicsiknek és nagyoknak: fizikai eszközök,
               fejlesztő eszközök, óriás játékok, népi játékok,
               ügyességi játékok: zsonglőrködés, 
               logikai játékok: ördöglakat, ovis sarok, ugrálóvár 
    Rombusz Terasz
10.30  Körforgás rezgék kicsiknek 
                babaszínházi előadás
    Kálvin-udvar
               Aranyszamár Színház előadása
11.00 Altatok - Palya Bea családi gyerekkoncert 
    Rombusz Terasz
12.15 Száraz dió ropogtató, hegedűszó, muzsikaszó…  
    Bartók Táncegyüttes táncháza
    Rombusz Terasz
15.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncert      
    Rombusz Terasz
16.00 Gólyalábas felvonulás
    Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia produkciója
    Kálvin tér - Ráday utca
17.00  A suszter manói
                táncos mesejáték
                Turay Ida Színház előadása
    Kálvin-udvar
20.00  Mystery Gang fesztiválzáró koncert
    Rombusz Terasz

PROGRAMOK IDŐRENDBEN

Egész napos családi programok
a Bakáts Feszten
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KÁLVIN-UDVAR
Ráday u. 1-3.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK  KÁLVIN-UDVAR

KÁLVIN-UDVAR Ráday u. 1-3.

szatíra két részben

augusztus 23., csütörtök 21.00

Ferencvárosi Pinceszínház előadása

Háy János:

A Gézagyerek

Géza autista. Ahogy Háy János darabjának szereplői mondják, hibás. Otthon a kockás konyhaköveket 
nézi egész nap. Váratlanul felveszik a szobi kőfejtőbe, hogy a szalagra rakott kőáradatot figyelje, ha rendel-
lenességet észlel, idegen anyag, netán ember kerülne rá, rögtön nyomja meg a piros gombot, hogy 
leálljon a gép. Végre büszkeség tölti el. Reggelente a távolsági busszal munkába jár a környék férfiaival 
együtt. A szalag melletti széke istenné teszi, hiszen az ő kezében van az irányító szerkezet. Műszak után 
kocsmába jár a többiekkel.

Mivel soha semmi rendellenesség nem történik, elkezdi feleslegesnek érezni magát, ott készül hagyni a 
munkáját. Az őt istápoló kőfejtők maguk között akarják tartani, kitalálják, hogy egy áldozatul esett kóbor 
kutya tetemét dobják a szalagra, mintha egyikük lenne az. ...Géza végre megnyomhatja a piros gombot. 
De vajon ez a hecc belefér az ő világképébe?

Háy János megható, felkavaró és legalább ennyire humoros darabja 2004-ben jelent meg könyv formájában. 
Számos nagy sikerű vidéki előadás után Budapesten a Ferencvárosi Pinceszínház mutatta be először.

Szereposztás:

Gézagyerek:
Rózsika néni:
Banda Lajos:
Herda Pityu:
Krekács Béla:

Takács Géza
Börcsök Enikő
Kaszás Gergő
Horváth Lajos Ottó
Némedi Árpád

Laci bá:
Szomszéd férfi:
Szomszéd nő:
Marika:
Vizike:
Karesz:

Molnár Csaba
Lázár Balázs
Tallián Mariann
Varga Dóra
Juhász Réka

Jánosi Ferenc

Díszlettervező:
Jelmeztervező:
Zeneszerző:
Súgó-ügyelő:
Rendezőasszisztens:
Rendező:

Horgas Péter

Pogács Zsuzsa

Barabás Béla
Pogács Zsuzsa

Zakar Ági
Soós Péter

*
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férfimese egy részben
Író: Anton Pavlovics Csehov
augusztus 24., péntek  21.00
KÁLVIN-UDVAR Ráday u. 1-3.

Csehov: De mi lett a nővel?

E különös dramaturgiájú előadásban, mely Csehov elbeszéléseinek helyzeteire épül, szerelmek és 
csalódások, kivégzések és foghúzások, öngyilkosságok és ellenvonatok kavarognak Irina Bikulina 
ártatlan, mégis felkavaróan buja, szenvedélyes alakja körül. A játék végén minden titokra fény derül – a 
legvégsőre is - és megelevenedik a férfivágy örök tárgya, az a bizonyos legendás nő.
„A játék ősi törvényei szerint szerveződik minden. Úgy játszik Gyabronka, Horváth, Honti (na és Kiss rendező), 
mint a gyerekek. Komolyan, könnyedén, hittel. Alakítanak és jeleznek. Átlényegülnek és kikukkantanak 
szerepeikből. S a nézők hisznek nekik. Egy szempillantás: civil hangból átváltanak szerepre, oda és vissza. 
Magukkal sodornak: látjuk, amit látnak, hisszük, amit hisznek. Szeretik a nézőket.” (Molnár Gál Péter)

Aljosa:
Jura:Gyabkin:

Horváth Lajos Ottó
Honti GyörgyGyabronka József
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Szereposztás: Rendező:  Kiss Csaba

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK  KÁLVIN-UDVAR

Nemzeti Színház előadása
augusztus 25., szombat  21.00
KÁLVIN-UDVAR Ráday u. 1-3.

A boldogság után vágyódó nő sorsának egyetemes problémáit fogalmazza meg a kisemberek tragédiáját 
gogoli groteszkséggel ábrázoló drámai szöveg, a Fodrásznő. A derűbe, a szeretetbe csomagolt fájdalom, 
amely a rendező, Viktor Rizsakov színházi nyelvének egyik jól felismerhető sajátossága, az emberi 
vágyak és a rideg valóság között feszülő ellentmondást emeli költői szintű látomássá.

Az előadás minden korosztály érzékeny rétegét képes megszólítani, részvétre és életének újragondolására 
késztetni. Rendezője a kortárs orosz színházi élet egyik emblematikus figurája, a „Kiszlorod” (Oxigén) 
elnevezésű színházi mozgalom elindítója, a rendezőként és színházi pedagógusként is ismert, Viktor 
Rizsakov. A szakmai zsűri döntése alapján a Fodrásznő nyerte 2010-ben a X. POSZT legjobb előadásának 
díját, a címszereplő, Szűcs Nelli pedig a legjobb női alakítás díját kapta a Maszk Színészegyesülettől.

Díszlet és jelmez:
Fordító és dramaturg:
Rendezőasszisztens:
Rendező:

Viktor Rizsakov
Kozma András
Kolics Ágota
Viktor Rizsakov

Szereplők: Szűcs Nelli, Trill Zsolt, Tóth László, Kristán Attila

Szergej Medvegyev: Fodrásznő

1 óra 30 perc, szünet nélkül
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ROMBUSZ TERASZ
Ráday u. 10-12.

PROGRAMOK  ROMBUSZ TERASZ

Vero Amore előadása
augusztus 24., péntek 15.30
ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Company Canario
Historikus Táncegyüttes

A negyedszázada alapított Company Canario Historikus Táncegyüttes, Aranyos Ágota koreográfus, 
táncművész vezetésével, az ország egyetlen olyan táncegyüttese, aki repertoárjában közel 800 év
tánckultúráját idézi meg.

Az előadások bepillantást nyújtanak az európai reneszánsz, barokk, romantika korának világába, a magyar 
tánckultúra kevésbé ismert kincseibe, egyediségébe és a 20. század első évtizedeinek divattáncaiba.

Az együttes tagjai, jelenleg vagy korábban, hivatásos táncegyüttesek táncosai, akik balett- és néptáncművészi 
munkájuk mellett fontosnak érzik, hogy a méltán híres néptánc mellett, a magyar táncéletben elismert és 
szélesebb közönség előtt ismert legyen a professzionális szinten előadott historikus tánc.
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jazz koncert

augusztus 24., péntek 19.30
ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Gyárfás-Premecz Organ Trio

Hiány a magyar jazz zenei palettán az igazi 

Hammond orgona – gitár hangzás, pedig a két 

hangszer remekül kiegészíti egymást.

A nemrég alakult trió ezt az 50-es évek végén 

világhódító útjára induló stílust idézi fel, természe-

tesen némiképp mai köntösben, egyúttal emléket 

állítva a hangszer hőseinek.

Idén jelent meg első közös CD-jük, „Organ 
Grinder's Suite” címmel. Az albumon a legendás 

B3-as Hammond orgonát Premecz Matyi szólaltatja 

meg, a trió harmadik tagja pedig a nagyszerű 
dobos, Jeszenszky Gyuri.

JAZZ KONCERTEK  ROMBUSZ TERASZ

jazz koncert

augusztus 25., szombat 19.30
ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Szakcsi Trio feat. Pocsai Kriszta

Szakcsi Lakatos Béla a hatvanas években a gitáros Kovács Andor zenekarában kezdte pályafutását, majd 

1970-ben Pege Aladár kvartettjével aratott hatalmas sikert Montreux-ben. Ez indította el nemzetközi

karrierjét, melynek csúcsát a Special EFX-szel készített lemezek, illetve a nyolcvanas-kilencvenes évek 

fordulóján a legendás GRP kiadónál megjelent négy szólóalbum jelenti. Az utóbbi időben figyelmét 
megosztja a Rákfogó zenekar és klasszikus témákra épülő improvizációs koncertjei és a komponálás között, 
de mindezek mellett arra is jut ideje, hogy mainstream jazzt játsszon trió és kvartett formációjával.

Pocsai Kriszta is rendszeresen koncertezik Szakcsi Lakatos Bélával duó, illetve kvartett formációban. 

Repertoárjuk alapját a néhány évvel ezelőtt, még Tomsits Rudolf közreműködésével készített „But Beautiful” 

című balladalemez adja. A formáció Gershwintől Michel Legrand-ig, Van Heusentől Jerome Kernig és 
Szakcsiig szinte végtelen repertoárt tudhat magáénak.

Szakcsi Lakatos Béla – zongora 

Pecek Lakatos Krisztián – nagybőgő
Balázs Elemér – dob

feat.: Pocsai Kriszta – ének
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Magyarkanizsai Ifjúsági Harmonika Zenekar
koncert
augusztus 23., csütörtök 17.30
ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Testvérvárosunk, Magyarkanizsa

A magyarkanizsai Zenebarátok Egyesülete 1973-ban alakult. Elsődleges célja a zenei műveltség fejleszté-
se a gyermekek és az ifjúság körében. A zenekar tagjai általános iskolás és középiskolás tanulók. A zene 
szeretete, valamint a harmonika iránti szeretet kapcsolja őket össze, aminek bizonyítéka a több mint négy 
évtizedes sikeres fennállás, közös munka és számtalan díj, elismerés.
Az egyesület szólistái, zenekarai számtalan alkalommal vettek részt szerbiai és nemzetközi versenyeken, de 
még világversenyeken is, fesztiválokon, hangversenyeken, szabadtéri és jótékonysági rendezvényeken, 
avató ünnepségeken. Vendégszerepeltek Franciaországban, Svájcban, Magyarországon, Spanyolország-
ban, Horvátországban, Olaszországban.
A zenekar és tagjai három európai aranyérem és két ezüstérem büszke tulajdonosai, valamint sok-sok 
elismerés birtokosai. Műsorukban hazai és külföldi népszerű harmonikaművek szerepelnek. 
2011-től a Harmonikabarátok Egyesülete név alatt folytatják tevékenységüket. Az egyesület létezése óta 
kicserélődtek a tagok, több generáció váltotta egymást.
A zenekar alapítója, vezetője és karmestere Losoncz Piroska.

22
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koncert
augusztus 23., csütörtök 19.30

ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Babra

A Babra a dél-magyarországi térségben élő különböző népek muzsikájának hatását magában hordozó 
délszláv tamburazenét, valamint a balkán sűrűbb zenei hagyományát is hitelesen képviselve lett rövid idő 
alatt a főváros egyik népszerű városi folk együttese.
A fiatal együttes már több igazán inspiratív szakmai véleményt is elkönyvelhetett magának, többek között 
a Songlines, a világ legfontosabb világzenei magazinjának főszerkesztője révén. 2016 őszén, Magyarország 
legújabb és egyben legnagyobb első, önálló, nemzetközi világzenei eseményén, a Budapest Ritmon 
képviselhette a zenekar Magyarországot, a magyar nép- és világzenei vonulatot.

KONCERTEK  ROMBUSZ TERASZ
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karmesterjáték
augusztus 25., szombat 13.00

ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Bélaműhely

„Nagy ajándék ez, beleérkezni abba, hogy az én óhajomnak megfelelő zenei massza szövődik, és mindehhez 
nem kell semmiféle előképzettség, csak egy kis bátorság. Így lehet, hogy egy négyéves és egy nyolcvan-
négyéves is megtalálja a számítását. Itt kiviláglik a zene egyetemessége és univerzalitása, a Bélák belenyúltak 
a tutiba, megmutatják, hogy mindenki egyenlő, bárki komponálhat, és ehhez csak azt a bizonyos lecsóslábost 
kell megmászni.
Külön izgalom az egész Bélaműhely történetben, hogy nem hétköznapi hangszereken szólal meg a kívánt 
zenebona, hanem ezek a kedves srácok (és Terebessy Tóbiás a Medence Csoportból) bizony a saját kezeik-
kel ipari hulladékból alkottak olyan zenekeltő eszközöket, mint a teknőkotó vagy a gettómarimbula. Van itt 
szaxofon egy öntözőkannából, tilinkó koskormányból, de felhasználásra került jó pár bicikli alkatrész, 
számítógép billentyűzet, kartonpapír, filmesdoboz, olajoshordó. Szóval a látvány is különleges, nem csak a 
történés.” (Simon Gyuri, zenész)
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koncert
augusztus 25., szombat 14.30
ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Kollár-Klemencz László: Rengeteg

Kollár-Klemencz László zenész, zeneszerző, énekes, a Kistehén zenekar frontembere, dalszerzője.
A Budapest Bár állandó énekese, a Rájátszás formáció dalszerzője, énekese. Grecsó Krisztián íróval pedig 
3 éve dolgozik együtt a greCSÓKOLlár formációban. Első novelláskötete 2 éve jelent meg, „Miért távolodnak 
a dolgok?” címmel, legújabb könyve őszre várható.

A „Rengeteg” című album Kollár-Klemencz harmadik szólóalbuma, amely szorosan követi a 2008-ban 
megjelent, „Ember a Fán” című első, valamint az „Erdős Virág” verseinek feldolgozását tartalmazó, 
2014-es második önálló lemeze, a “Legesleges” hangulatát, szövegcentrikusságát, személyességét.

„Soha semmi nem érdekelt annyira, hogy csak azt az egyet csináljam. Talán mégis egyetlen dolog: menni 
az erdőben, bele a sűrűbe, a messzeségbe árkon-bokron át, mindig csak beljebb és beljebb.”

KONCERTEK  ROMBUSZ TERASZ

világzenei koncert
augusztus 25., szombat 16.00
ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

27

Bognár Szilvia Quartet

Az énekesnő és zeneszerző férje,
Kovács Zoltán újabb produkcióval rukkolnak elő. 
Magyar, magyar cigány, bolgár és görög dalokat 
szólaltatnak meg egy szokványosnak nem nevez-
hető felállással, illetve hangszerelésben, újabb 
csapást taposva a hazai világzene egyre bővülő 
színterén.
Három világ találkozik, hisz a jazzbőgős zenekar-
vezető Kovács Zoltán mellé az énekesnő és 
P. Szabó Dániel is a népzene területéről érkezik, 
míg Szalai Péter az észak-indiai klasszikus zene 
egyik legkiválóbb európai születésű képviselője, 
a tablá játékosa. 
Bognár Szilvia – ének
Kovács Zoltán – nagybőgő
P. Szabó Dániel – cimbalom
Szalai Péter – tablá, kalimba, ütőhangszerek
Mandula József – hangmérnök



ír népzene koncert
augusztus 25., szombat 17.30

ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

M.É.Z.

Az együttes 1988-ban alakult, 10 CD és több mint 2300 koncert tanúja a megtett útnak. 
Ír, skót tradicionális dallamok, balladák, kocsmadalok alkotják a repertoárt több száz év népzenei kincséből 
merítve. Az ír kirajzás miatt több Amerikából származó dal is elhangzik egy koncerten. Első magyar nyelvű 
ír-skót zenei CD is a zenekarhoz fűződik, ez 1998-ban Hoboval közösen készült.

A M.É.Z. 1993-ban és 1994-ben előzenekara volt a Jethro Tullnak Budapesten. Gyakorlatilag ezeken a 
koncerteken keresztül vált országosan is ismertté a csapat. A zenekar nagy része az eredeti 1988-as 
alapítókból áll ma is.

KONCERTEK  ROMBUSZ TERASZ

koncert
augusztus 26., vasárnap 20.00

ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Mystery Gang

A Mystery Gang 1998-ban alakult és olyan példaképek bemutatásával kezdték, mint Carl Perkins, Johnny 
Cash vagy Buddy Holly, majd gyorsan a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros 
szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után, „Hot'n Wild Rockabilly Cuts” című első 
albumuk 2001-ben jelent meg, ezt követte 2003-ban a „Dig That Rock!”, majd 2006-ban a saját szerzeményeket 
tartalmazó „Jungle Fever”. Mindhárom album külföldi kiadó gondozásában jelent meg.
2010-ben „Live and Wild” címmel koncertlemezt adtak ki.
Stílusuk színes, a rockabilly és a rock and roll mellé bejött a garage és a modern nagyváros lüktetését hozó 
jungle hatás is.  2014-ben az együttes bekerült A Dal 2014 Eurovíziós Dalfesztivál középdöntőjébe „Játssz 
még jazzgitár” című dalukkal.
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humoralista előadása
augusztus 24., péntek 17.30
ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Sándor György

1965-ben a legendás Egyetemi Színpadon 
kezdte pályafutását.

A tévében nagy sikert aratott az a kabaré 
felvétel, amikor megszólította a járókelőket 
kezében egy Burda szabásmintával, hogy 
mutassák már meg ezen a térképen, hogy 
hol van a Wesselényi utca.

Stílusa jellegzetessége, hogy ötvözi a 
humort és a morált, így lett Ő Sándor György 
humoralista.

HUMOR ROMBUSZ TERASZ
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előadása
augusztus 25., szombat 11.00
ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Janklovics Péter

Janklovics Péter a Gór Nagy Mária Színitanodában tanult, ahol 1999-ben végzett. 1999 és 2002 között a 
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színésze, majd 2003-tól 2010-ig a székesfehérvári Vörösmarty Színház 
társulatának tagja volt.
2009 óta rendszeresen fellép a Dumaszínházban, valamint a Comedy Central stand-up műsorában. 
2009-ben és 2010-ben a Sziget reklámarcaként is megismerhette a közönség.
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Ráday u. 13-15.

PROGRAMOK  ERKEL SZÍNPAD

ERKEL SZÍNPAD

augusztus 24., péntek 15.30
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Taiko Hungary Japándob Együttes

Csodálatos belső utazásra invitáljuk a színpadra: a Taiko Hungary Japándob Egyesület dobosai eredeti, 
gyönyörű hangzású dobokon egy igazi japán zenei fesztivált, Matsurit varázsolnak a színpadra. Már az 
első dobütés elfeledteti a külvilágot, az első hangtól kezdve egy mágikus utazásra készülhetnek, ami egy 
ősi világba repíti át a közönséget.

A dobszó (mint a szívverés) az élet és az erő jelképe. A közös dobolás különös jelentőségű ünnep, közös 
élmény, ami összetart, összeköt. Aki hallott már vagy egy tucat japán dobot egyszerre szólni, az nem felejti 
el egykönnyen ezt az élményt!
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ERKEL SZÍNPAD
RÁDAY U. 13-15.

néma tréfakoktél, pantomim előadás
augusztus 24., péntek 17.45

ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Méhes Csaba: Pantomix

Egész estét betöltő, felhőtlen szórakozást ígérő, vidám pantomim műsor. A könnyű humorú jelenetek a 
komikum klasszikus alaphelyzeteire építkeznek, és a klasszikus Decroux-i pantomimtechnika eszközeit 
vonultatják fel. A néző az előadás során különböző közönségjátékok, improvizációk révén résztvevőjévé, 
aktív szereplőjévé válik a cselekménynek.
Az egész műsor középpontjában az ember, az emberi viselkedésformák, a karakterek, jellemek különbö-
zőségéből adódó – egy kívülálló számára sokszor humoros – helyzetek, konfliktusok állnak.
Az előadás minden korosztálynak ajánlott, hiszen a közönség igényeihez igazodva változik.

Előadja: Méhes Csaba
Fény, hang: Sólyom Tamás

Fotó: Monoki Attila - monokiphoto.com

PROGRAMOK  ERKEL SZÍNPAD

ír népzene és néptánc előadás
augusztus 24., péntek 18.45

ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Erin ír sztepp társulat és az Ardú Nua együttes

Az Erin ír sztepp társulat 2010-ben alakult Budapesten Zimborán Gábor vezetésével. A társulat célja a 
hagyományos ír tánc sokszínűségének bemutatása, így műsorukban láthatók-hallhatók az energikus, 
bonyolult ritmusokkal teli ír sztepptáncok, a légies "light" táncok, valamint a hagyományos ír "seannós" 
táncok is.

A táncosok a Közép-európai Ír Tánc Akadémián az ír rendszer szerint tanulnak, tanáraik a WIDA

nemzetközi ír táncszövetség tagjai. Fellépésükhöz a zenét az Ardú Nua együttes tagjai biztosítják 
hegedűn, ír furulyán, hárfán, gitáron és ír dobon.
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ERKEL SZÍNPAD
RÁDAY U. 13-15.
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salsa est táncosokkal, élő zenével
augusztus 24., péntek 20.00

ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Cubanero Zenekar:

Salsa Therapya

PROGRAMOK  ERKEL SZÍNPAD

Egy igazi kubai salsa terápiában lesz részünk 
az este folyamán. A Cubanero Zenekar 
2011-ben alakult. Az országban mindenhol 
vannak fellépéseik, sokszor egész estés 
kubai programmal készülnek.
A nagyobb látvány és hangulat kedvéért 
kubai tánccsoporttal érkeznek hozzánk.
A műsorba táncosaik bevonják a közönséget 
is, a végén garantáltan mindenki táncra 
perdül.

Repertoárjukban megtalálhatók a latin zenei 
stílusok közül: a salsa, bachata, merengue, 
reggueton, cha cha cha, son és a bolero is.
A zenekar tagjai: Lució Dominguez Carrero, 
Magdiel Pita Campos és Jelenik Vendel.

Fotók: hiros.hu



E
ERKEL SZÍNPAD
Ráday u. 13-15.

ERKEL AKUSZTIK ERKEL SZÍNPAD

singer-songwriter
augusztus 25., szombat 10.00
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Szeder

Szeder, a Junior Artisjus-díjas énekes, dalszerző, 
2014-ben „Hab a tetején” című debütáló albumával 
tűnt fel először meghatározó szereplőként a hazai 
könnyűzenei palettán, a „Reggeli dal”-lal pedig 
rögtön az érdeklődés homlokterébe került.
A mai napig érdekes, izgalmas és szerethető 
szereplője a fesztiválok világának. Sajátos humora, 
szókimondó, őszinte szövegei egy szórakoztató 
belső utazás Szeder világába, egy izgalmas  
univerzumba, ahol croissant-ból van a félhold és a 
kávéscsészében rajzolódik a Tejút. A zenei játékosság, 
és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint 
dalszerzőként.
Második albuma, a „Táncolj velem élet!” megje-
lenésével zenei világa újabb színekkel, hangulatokkal 
bővült, 2016-ra nyerte el mai formáját a zenekar és 
alakult ki az az egyedi hangzás, ami igazán Szeder 
sajátja.
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ERKEL AKUSZTIK ERKEL SZÍNPAD

tangóharmonika, cselló

augusztus 25., szombat 11.00
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Nosnach duó

Kertész Endre és Móser Ádám különleges dallamvilágú duójával, harmonikára és csellóra íródott saját 

szerzeményeket adnak elő, melyeket változatos zenei hatások ihlettek.
A Nosnach zenei alapja az Astor Piazzolla-féle tangó, a francia sanzon, a klezmer, a balkáni zenék, egy kis 

cirkusz és az improvizáció. Ugyanakkor ezek mellett kortárs komolyzenei vagy experimentális elemek is 
jelen vannak zenéjükben.
A legfontosabb azonban az, hogy ezek egymást kiegészítve, elválaszthatatlanul,

organikusan kapcsolódnak.

a cappella

augusztus 25., szombat 13.00
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

WeVox

A WeVox 2016-ban alakult acapella együttes, amely korábban Nobilissima néven működött
(lásd: A magyar zene evolúciója). A névváltást követően idén nyáron elkészítették a Sziget Fesztivál 
himnuszainak egyvelegét, majd Müller Péter Sziámi életművének zanzásított változatát.

Közreműködnek:  Bakos Attila, Baksa-Soós Lelle,   

  Khaut Tímea, Korpusz Ádám, Roszik Hella

A zenekar tagjai:
Baka Rebeka

Bakos Zita
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ERKEL AKUSZTIK ERKEL SZÍNPAD

szaxofon, gitár
augusztus 25., szombat 15.00
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Underground Funk Orchestra (U.F.O.)

Az Underground Funk Orchestra (U.F.O.) 2015 nyarán a Városligetben vette kezdetét egy jól sikerült 
jammelés hatására, először duó, basszusgitár-szaxofon felállásban. A képen látható Dmitry és Ákos 
sok-sok közteret, aluljárót dobtak már fel, színeztek ki zenéjükkel, miközben többféle felállással is kísérle-
teztek az évek során. Nagyrészt improvizálnak, funk, hiphop és jazz számaik sosem hangzanak el ugyan-
úgy, személyiségükkel mindig hozzátesznek a performanszhoz. 

Jelenleg trió formában, egy cajonnal (dobbal) kiegészülve láthatjuk, hallhatjuk előadásukat.
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Demény Gergely
fingerstyle guitar
augusztus 25., szombat 17.00  (új időpont)
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Demény Gergely a "percussive fingerstyle" 
gitározás sajátos hazai képviselője. Önmaga 
által kikísérletezett nemlétező hangolásaival 
és egyedi gitárjátékával, ami magában foglal 
olyan különleges technikákat is, amik lehetővé 
teszik számára, hogy egyszerre játsszon és 
doboljon a gitárján. Ez semmiképpen sem 
egy hétköznapi jelenség.

Zenéje ennek ellenére sokszor egyszerű, de 
érzékeny dallamokkal operál, miközben 
mégis kirobbanó dinamikusság jellemzi.

És ami még fontos, hogy mellé nem énekel, 
csak játszik… Hiányérzetünk mégsem lesz.



ERKEL AKUSZTIK ERKEL SZÍNPAD

Barkóczi Noémi
gitár
augusztus 25., szombat 16.00
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Barkóczi Noémi énekes-gitáros a hazai 
dalszerzői színtér egyik kitűnő színfoltja, 
2016-ban kezdett el igazán mozgolódni, 
ennek eredménye első szólólemeze, a 
„Nem vagyok itt”.

A budapesti klubkoncertek közben jött a 
gondolat, hogy a következő dalok már zenekaros 
verzióban szólaljanak meg, így a projekt 2017 
második felére zenekarrá bővült, a közös 
munka lenyomata pedig a „Linóleum” című EP. 
Ezúttal a zenekar otthon marad és egy szál 
gitárral áll színpadra Noémi. 

Nunki Bay Starship

feelgood soul-hop
augusztus 25., szombat 14.00  (új időpont)
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

A Nunki Bay Starship egy budapesti soul-hop örömkvartett. 2017 tavaszán debütált a zenekar első
kislemezével, melynek húzószáma az „Icarus” volt, amit egy roppant intim koncerten mutattak be. Zenéjüket 
az egyedi hangszerelés, lüktető ritmusok, pszichedelikus felhangok, könnyed soulos dallamok jellemzik.
A dalok fülbe másznak és elrepítenek. Minden koncert egy új élmény.

A produkció fényét emeli a vizuális megjelenés, hiszen minden koncertre speciális vizuális tartalommal készül-
nek. Jelenleg az első nagylemezén dolgozik a zenekar, amit csepegtetve be is mutatnak az elkövetkezendő 
hónapokban. A Nunki Bay Starship zenéje elvarázsol és elringat a hétköznapokban.
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ERKEL AKUSZTIK ERKEL SZÍNPAD

Ethnofil
experimental world

augusztus 25., szombat 19.30
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

Világzene egy másik univerzumból. A héttagú csapat eredetileg a magyar népzenei örökség tovább-

mentését tűzte ki célul sosem hallott kontextusba helyezve azt. A fiatal zenészek gondolkodása folyamatosan 

nyílt az elektronikus, soul és kortárs világzenei irányok felé, majd második, „Kókuszmúzeum” című 
lemezük (2014) már egy eklektikus, fúziós irányt mutatott. „The Edge”, a harmadik lemez ismét elrugaszkodik 

az előzményektől és a kreatív és sokszínű zenei eszközhasználat mellett egységesebb, letisztultabb és 
minimalista mentalitással íródott.

Az együttes az A38 Talentométer országos zenei versenyének győztese, valamint több tehetséggondozó 
program és pályázat támogatottja.
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Csángálló
PsyBalkan, CsangoTrance

augusztus 25., szombat 21.00
ERKEL SZÍNPAD Ráday u. 13-15.

A Csángálló öt lelket egyesítő család, léptük nyomán muzsikaszó, s vigadalom fakad. Zenéjükben a gyimesi és 
moldvai csángók világa, valamint a Balkán izgalmas népzenéje találkozik, melyek szabad gondolkodásmóddal 
kibővülve, improvizációval, komponálással és énekkel válnak egy új egésszé.
Sára Csobán - szaxofon, kaval
Bagi Bálint - tárogató, furulyák
Gárgyán Zoltán Tamás - klarinét, doromb
Johannes Olsson - harmonika

Bősze Tamás Jean-Pierre - ének, ütősök
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KOMOLYZENEI KONCERTEK
- DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZA, DÍSZTEREM
- UNITÁRIUS TEMPLOM
- HOLOKAUSZT EMLÉKKÖZPONT

Közreműködik: Purcell Kórus,
Orfeo Zenekar Kamaraegyüttese
Vezényel: Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmester
A program regisztrációhoz kötött. Regisztráció: rendezveny@ferencvaros.hu
augusztus 23., csütörtök 19.00

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZA, DÍSZTEREM
Ráday u. 28., II. emelet

"Magyar és német barokk zene

1690 körül"

Dietrich Buxtehude korának egyik legnagyobb zeneszerzője, orgonistája volt. Kortársa Johann Christoph 
Bach volt. A műsort annak hangsúlyozására állították össze, hogy megmutassák: van európai léptékű, 
magyar születésű kortársa e két német zeneszerzőnek. Ez a kortárs, az 1645-ben Gáloson született Georg 
Christoph Strattner. Az este folyamán mindhárom szerzőtől felhangzó egyházi kantáták szövegei részben 
megzenésített protestáns egyháziének-szövegek, részben bibliai idézetek. Külön felhívnák a figyelmet, hogy 
az elhangzó Strattner-műveket, tudomásuk szerint, 17-18. század óta sehol sem játszották.
Vashegyi György a Purcell Kórust 1990-ben, az Orfeo Zenekart 1991-ben alapította. E két együttes Magyarország 
kiemelkedő régizenei specialistájává vált, elnyerték a francia Opéra Magazine „Diamant de l’Opéra” díját, 
a Preis der deutschen Schallplattenkritik és a Diapason D’Or díjat.

49



Közreműködnek:
Szabóki Tünde Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
Cser Péter operaénekes és barátaik
A program regisztrációhoz kötött. Regisztráció: operaest.regisztracio@gmail.com
augusztus 25., szombat 19.00
UNITÁRIUS TEMPLOM Hőgyes Endre u. 3.

Nyári Operaest

Az operaénekes házaspár belföldön és külföldön egyaránt jól ismert, nagy operaházak és komolyzenei 
fesztiválok visszatérő vendégei négy földrészen. Ezen az estén barátaikkal varázsolnak különleges nyáresti 
hangulatot az operairodalom legnépszerűbb dallamaival a Bakáts Feszt közönsége számára.

SZABÓKI TÜNDE
Tanulmányait a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola (Ének, Zongora, Karvezetés),
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézet (Zongora), a Zeneakadémia (Ének) után a Grazi 
Zeneművészeti Egyetemen folytatta. 1989-ben Budapesten zongoratanári, 1998-ban Grazban énekművészi 
diplomát szerzett. Mesterkurzusokon Ks. Hanne-Lore Kuhse és Ks. Astrid Varnay osztályait látogatta.
„Édesapám orgonált a templomban, mellette ültem már ötévesen a padon, és a kórustag nagymamámmal, 
nagypapámmal, nagybátyámmal, nénémmel együtt én is énekeltem. Szerintem ez így természetes. Annak 
idején jó szokás volt a családban négy szólamban "kamaraénekelni". Nem volt olyan ünnep, hogy ne 
kezdtünk volna el énekelni. Szerencsére, ez a hagyomány kezd most visszatérni.”

CSER PÉTER
Diplomáját 1990-ben szerezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ének tanszakán. 1991-1994 között a 
Grazi Zeneművészeti Főiskola hallgatója volt Opera tanszakon. 1993-tól a Grazi Opera vendégszólistája.  
Több mint 30 CD, illetve LP közreműködője az EMI, Hungaroton, ORF, Naxos, Radioton stúdióknál. Énekel a 
Tomkins és a CantuS CorvinuS énekegyüttesben.
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barokk kamaraest korhű hangszereken
Regisztráció szükséges: barokkest.regisztracio@gmail.com
augusztus 24., péntek 19.00
UNITÁRIUS TEMPLOM

Hőgyes Endre u. 3.

Musica Totius Orbis

A koncert előadóit különleges kapocs fűzi össze: ők a közel tíz éve indult Miszla Barokk Régizene Kurzus 
alapító tanárai. Mindannyian különböző világhírű barokk zenekarokban és kamaraegyüttesekben játszanak, 
de feladatuknak érzik, hogy az itthoni közönségnek és zenét tanuló diákoknak is átadhassák külföldön 
szerzett tudásukat, tapasztalataikat. 
A kora barokk reneszánsz hagyományokban gyökerező zenéjétől (Frescobaldi, Pandolfi Mealli), a különleges 
francia zenén át (Marais, Morel), az északnémet zene nagy alakját, Buxtehudét sem kihagyva jutnak el a 
„nagybarokk” ma is populáris szerzőihez (J. S. Bach, G. F. Händel).

Tóth Mónika – barokk hegedű
Christoph Urbanetz – viola da gamba

Máté Balázs – basszus hegedű, barokk cselló és violoncello piccolo
Dinyés Soma – csembaló, orgona pozitív
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spanyol szefárd zene
koncert

augusztus 25., szombat 21.00
HOLOKAUSZT EMLÉKKÖZPONT Páva u. 39.

Musica Ficta

UTAZÓ ZENÉK – HÁROM KULTÚRA
Zenei utazásunk az Ibériai-félszigetről indul és középpontjában a nők állnak. A dalok az ő életüket mutatják 
be a keresztény, muszlim és zsidó világban a késői középkortól a 17. század első néhány évtizedéig terjedő 
időszakból. Három különböző hitvallás ütközött össze akkoriban egy nagyon ellenséges környezetben, ahol 
így elkerülhetetlenné vált a kultúrák integrációja.

Ezeknek a kapcsolatoknak a legelső zenei példája X. “Bölcs” Alfonz király (1221–1284) „Cantigas de Santa 
María” című dalgyűjteménye, akinek a kultúra iránti érdeklődése abban is megnyilvánult, hogy még a 
Reconquista legnagyobb csatái idején is udvarába rendelte és együtt tartotta a legjobb keresztény, zsidó és 
muszlim tudósokat és művészeket.
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helytörténeti séta (120 perc)
augusztus 24., péntek 16.00

Indulás: FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Ráday u. 18. (bejárat az Erkel u. 15. felől)

Irodalmárok Ferencvárosa

Ferencváros számos kiemelkedő író, költő, szerkesztő lakóhelye volt az 1860-as évektől egészen napjainkig. 
Arany János 7 évig, Móricz Zsigmond 25 évig élt Ferencvárosban. 

A Bakáts tér közvetlen környékén lakott Fáy András, Vajda János, Kosztolányi Dezső, Cholnoky László és 
Cholnoky Viktor, Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán vagy Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa.

A sétán ferencvárosi irodalmi emlékhelyeinket mutatjuk be.

Mindkét séta regisztrációhoz kötött. Regisztráció: ferencvarosiseta@gmail.com

Kérjük, legkésőbb augusztus 21-ig (kedd) jelezze, melyik sétán és hány fővel kíván részt venni!

Az idegenvezetés ingyenes, de élvezhetőbbé tételéhez lehetőség van fülhallgató igénylésére,
mely 450 Ft/fő/alkalom. Igényüket jelentkezéskor előre jelezzék!

54

HELYTÖRTÉNETI SÉTÁK

helytörténeti séta (120 perc)
augusztus 25., szombat 17.00

Indulás: BAKÁTS TÉR - BAKÁTS UTCA SARKA

Ferencváros és a zene

Ferencváros számos nemzetközileg is kiemelkedő zeneművész alkotó- és lakóhelye volt az elmúlt mintegy 
két évszázad során, de nagyszabású előadások, koncertek is felcsendültek a kerület főterén.

A séta során Liszt Ferenc zeneszerző, zongoraművész; Bihari János a magyar népzene és verbunkos zene 
elismert művésze; Rácz Laci prímás, zeneszerző; Andor Ilona karnagy, zenepedagógus és Kopeczky 

Alajos orgonaművész, zenetanár, karnagy ferencvárosi kötődéseit, lakóhelyeit ismerhetjük meg.



A Nyitott Galéria célja elsősorban a kerületben lakó vagy 
a kerülethez szorosan kapcsolódó művészek:
festőművészek, fotográfusok, szobrászok
alkotásainak bemutatása.
A művészeti galériává alakult Ráday utcán végigsétálva 
betekintést nyerhetünk az alkotói folyamatokba, és lehető-
ségünk nyílik megismerkedni az alkotó művészekkel is.

Nyitott Galéria
ferencvárosi képzőművészek és galériák közreműködésével
augusztus 25., szombat 11.00 - 19.00
RÁDAY UTCA ÉS TÖRÖK PÁL UTCA

A Ziggurat Project egy budapesti székhelyű alkotóközös-
ség, melynek középpontjában a kortárs tánc és más 
művészeti ágak (színház, képzőművészet, digitális 
művészetek, zene és irodalom) összefonódásából 
létrejövő művészeti projektek állnak. A társulat különle-
gessége, hogy előadásaik többségében szokatlan 
helyszíneken, térspecifikus formában születnek. Idén, 
többek között a Ludwig Múzeumban (Közös Ügyeink), a 
Trafóban (Imre Zoltán Program), a Művészetek Völgyében 
és a PLACCC fesztiválon láthatóak.

Ziggurat Project: Balançoire
térspecifikus performansz
augusztus 24., péntek 19.00
KÁLVIN TÉR

KORTÁRS MŰVÉSZET
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Aleksandar Oklobdžija önálló tárlata
CNESAPIENS - Valaminek a kezdete, ami hasonlítana valamire

Aleksandar Oklobdžija magyarkanizsai festő a Belgrádi 
Egyetem Alkalmazott Művészetek és Design Tanszékén 
diplomázott falfestészet szakon, Vladimir Todorović professzor 
csoportjában. Festészetét a vizuális retorika absztrakt elemei 
jellemzik, amit a szürrealitás asszociatív elemei járnak át. 
Kedvenc festőtechnikája az akril és az olaj.

Testvérvárosunk, Magyarkanizsa
helytörténeti kiállítás
augusztus 24., péntek 11.00
FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Ráday u.18.

„A művészet spirituális és őszinte.  Minden jó műalkotás 
ismérve az őszinteség. Ez a kisfiú erre jó példa és azon 
ritka személyiségek közé tartozik, akinek fejlődésén 
nyomon követhető egy folyamat, melynek során eljut 
oda, hogy már önállóan komponál és magára talál.
Érzi és tudja, miben jó, egyre magabiztosabban és 
önállóan dolgozik.
Kompozícióiban a színeket ösztönösen használja.
A kék-narancs komplementereket kimondottan kedveli.
Minden ecsetvonás a lélek rezdülése.”   / Vincze Angéla /

„A kezdet”
a különleges tehetségű királyhelmeci gyermekfestőművész,
Bánhegyi István András kiállítása, kiállításmegnyitó
augusztus 23., csütörtök 16.00
2B GALÉRIA Ráday u. 47.
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élő-zenés mesejáték bábokkal 6-15 éveseknek
Marc Chagall képeinek ihletéséből
Regisztráció szükséges: mesejatek.regisztracio@gmail.com
augusztus 25., szombat 11.00
STÚDIÓ K SZÍNHÁZ Ráday u. 32.

Zalán Tibor: Szamár a torony tetején

Merre induljon el Boldizsár, a nyughatatlan? Vajon megtalálja-e a Holdat, ahol régen látott anyja lakik? 
Legalábbis a Nagypapa, aki éjjel-nappal a tetőn ücsörög, ezt állítja. Csakhogy idegen városokon keresztül 
vezet oda az út. Előbb a veszedelmes szalmaboglya, azután egy tátott szájú kút, elveszejtő láp közepén 
sok-sok lidérc lakik, folyó felett hídpénzt szednek, mögötte a nagyváros. A Hold bizony a város tornyán 
fészkel, mint egy fényes nagy madár, onnan indul útra, fel a magas égbe, s a magasból ki tudja… vissza a 
hajnalba. De addig még sok-sok veszély leselkedik Boldizsárra és hűséges bölcs szamarára, Zebulondra.
Színikritikusok Díja 2012: A legjobb gyerek- és ifjúsági előadás.

Szereplők:
Boldizsár, a nyughatatlan: Lovas Dániel
Zebulond, a szamár: Nagypál Gábor
Hold, a távoli: Homonnai Katalin
Nagyapó a tetőn: Spilák Lajos 
Műlovarnő: Homonnai Katalin
Bűvész: Spilák Lajos
Félfülű nyúl: Nyakó Júlia
Kakas: Sütő András Miklós
Béka a kútban: Homonnai Katalin
Lidércek: Nyakó Júlia és Homonnai Katalin
Gazda a szekéren: Spilák Lajos
Rendőr a nagyvárosban: Sütő András Miklós
Csavargó utcalámpa: Homonnai Katalin

Bábok és tér: Németh Ilona
Zene: Spilák Lajos
Fény: Fodor Gergely

Munkatársak: Tóth Réka Ágnes e.h.,
Lipták Noémi, Swierkiewicz Áron
Rendező: Fodor Tamás

58

GYEREKPROGRAMOK

rezgék kicsiknek, babaszínházi előadás
Aranyszamár Színház előadása
augusztus 26., vasárnap 10.30 
KÁLVIN-UDVAR Ráday u. 1-3.

Körforgás

Forog a föld, forog a kerék, forog a labda, forog a 
tánc… Ősi rítusok, belénk ivódott lenyomatok a 
világról, minden, ami körülvesz, ismétlődik, s az élet 
körforgása mozgás, út a bölcsesség felé. E végtelen 
megnyugtató rendben, csöppnyi gondolat a 
változtatás játéka. Szeretnénk…, de minek.
Így kerek, körök.
Ajánlott korosztály: 1 - 3 éves korig
Játékidő: 23 perc + 15 perc játék
Játsszák: Baranyai Anita, Érsek- Csanádi Gyöngyi
Tervezői ötletek: Szalai György
Zenei munkatárs: Gyulai Csaba
Díszlet kivitelezés: Kakuszi Zoltán, Tóth Zsuzsa

táncos mesejáték
Turay Ida Színház előadása
augusztus 26., vasárnap 17.00
KÁLVIN-UDVAR Ráday u. 1-3.

A suszter manói

Három kis házimanóról szól ez a mindenkit 
kacagásra ingerlő mese. Továbbá megismerhetjük 
Hildét, a feledékeny szobalányt, a kedves Ella 
asszonyt, Dovre apót, minden manók fejedelmét, 
Hildegard Anastasia von Hohenfelst, a szigorú, de 
annál igazságosabb baroneszt. Az előadást színpadi 
trükkök, édes táncbetétek és Johann Strauss vidám, 
jókedvű dallamai teszik színesebbé.
Suszter: Rubóczki Márkó
Suszterné: Nyírő Bea
Gombocska: Lovas Emília
Cérnácska: Borbély Krisztina
Ollócska: Szilvási Judit

Szobalány: Kereki Anna
Díszlet: Nemes Richárd
Jelmez: TIARA
Koreográfus: Borbély Krisztina
Rendező: Nyírő Bea
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családi gyerekkoncert
augusztus 26., vasárnap 11.00

ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Altatok - Palya Bea 

A koncertek törzsanyagát Bea „Altatok” című lemeze adja. 
“Az ötlet, hogy altatókat írjak, már nagyon régi. Sok dalkezdemény hevert papíron, gépben. De a lendüle-
tet, hogy az „Altatok” megszülessen, a hasamban rúgicsáló kislányom adta. Szenvedélyes inspiráció volt ez. 
Ennek ellenére az „Altatok” nem gyereklemez, inkább családi. Írtam “felnőttesebb” és “gyerekesebb” 
dalokat is, melyek a lélek belső tájaira is elvezetnek minket: nemcsak az altatásról szólnak, hanem általában 
az intimitásról és a gyengédségről. Mindezt humorral és közös énekléssel adom tovább kicsiknek és 
nagyoknak.”

Közreműködik: Gerzson János - oud, buzuki, vokál
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Száraz dió ropogtató, hegedűszó, muzsikaszó…
augusztus 26., vasárnap 12.15

ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Bartók Táncegyüttes táncháza

A Bartók Táncegyüttes, Bartók Béla és Martin György munkásságát tekintve példának, a népzene és 
tánchagyomány gyűjtését, feldolgozását és széleskörű terjesztését tartja feladatának.

Zene- és táncrepertoárja felöleli az egész Kárpát-medence folklórhagyományát. Hitelesen mutatja be 
korszerű színpadi művekben a különböző magyar és nemzetiségi tájegységek táncait, táncos szokásait. 
Mind a táncosok, mind a zenészek anyanyelvi szinten rögtönzik a táncokat, illetve muzsikálnak.
A Bartók Táncegyüttes több alkalommal nyert díjakat hazai és külföldi fesztiválokon.



koncert
augusztus 26., vasárnap 15.00

ROMBUSZ TERASZ Ráday u. 10-12.

Farkasházi Réka és a Tintanyúl

A Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar 2006 óta három albumot jelentetett meg. Ezek közül, 2012-ben a 
„Hajnali csillag peremén” című albumot, valamint 2015-ben a „Tündérvándor” című albumot is Fonogram -díjra 
jelölték az „Az év hazai gyermek albuma” kategóriában.
A „Bumm, Bumm, Bumm” című negyedik lemez anyaga is követi a zenekar által kitűzött hagyományokat. 
Ezen album anyagának vázát is hazai kortárs költők versei adják. Csukás István, Dolák-Saly Róbert, Kukorelly 
Endre, Kovács András Ferenc és Finy Petra versei elevenednek meg a zenekar tagjainak megzenésítésében.
Dalok a családról, a barátságról, szeretetről, elfogadásról, szerelemről, fontos emberi értékekről.
A hangzásvilág kialakításakor az alkotók különösen figyelnek arra, hogy az egész családnak igazi közös 
zenei élményt nyújtsanak a dalok.
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előadás
augusztus 26., vasárnap 10.00

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZA, DÍSZTEREM  Ráday u. 28.

Zenés mesejáték gyerekeknek

Balogh Sándor – Lukácsházi Győző:
Kacor király / A három kismalac
Előadja a MÁV Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttese
Mesél: Lukácsházi Győző
Vezényel: Balogh Sándor
Különleges és rendhagyó gyerekelőadásra invitáljuk a kicsiket és szüleiket. A mesék érdekessége és 
legnagyobb értéke, az egyes karakterek bemutatása klarinéton, fagotton és brácsán keresztül. Hangvéte-
lük, vonalvezetésük, valamint zenei megfogalmazásuk a klasszikus zene keretein belül modern felfogású.
A három kismalac története régi angol népmesékből áll össze, míg a Kacor király eredetileg magyar 
népmese. A két, egyenként 20 perces mese egymás után hangzik el, melyek között játékos feladatok és 
hangszerfelismerés teszi izgalmassá az előadást.
A MÁV Szimfonikus Zenekart 1945-ben alapította Varga László, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. akkori 
elnök-vezérigazgatója. A zenekar idővel az ország egyik legismertebb művészegyüttesévé vált, ma az 
ország élvonalbeli hivatásos zenekarainak sorában tartják számon. 

Művészeti vezető és vezető karmester: Csaba Péter
Karmester: Kesselyák Gergely
Tiszteletbeli vendégkarmester: Kobayashi Ken-Ichiro
Ügyvezető igazgató: Lendvai György
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TŰZOLTÓ UTCA

K N É Z I C H  U TCA

KINIZSI UTCA

KÖZTELEK UTCA

1.  Púder Bárszínház - Zwack         
2.  Paprika Jancsi - Vesztergombi (Szekszárd)

3.  Sir William Étterem - Tiffán (Villány)

4.  Trattoria Étterem - Angyal Borászat (Tokaj)

5.  Café Delion Bistro - Barta (Mád), Nagygombos (Tokaj)   
6.  Vörös Postakocsi Étterem - Dubicz (Mátra)

7.  Pink Cadillac - Lelovits (Villány)

8.  IF Cafe Jazz Club - Kőróka (Mindszentkálla),
            Vesztergombi Remete Bor (Szekszárd)

9.  Holló és Róka Kreinbacher (Magyarország), Bottega Millesimato (Olaszország),
Matua (Új-Zéland), Simonsig (Dél-Afrika), Kaiken (Argentína), Montes (Chile),
Francis Ford Coppola Director's (USA)

10.  Manga Cowboy - Légli (Balatonboglár), Tállya (Tokaj)

11.  Input Bar & Bistro – Pfneiszl (Sopron), Carpinus (Tokaj),
               Ipacs Szabó (Villány)

12.  Claro Bisztró – Dubicz (Mátra)   

F.  Faházak:
    Dúzsi Budapest Borszaküzlet faháza - Dúzsi (Szekszárd)

    Bodri Magyar Kertvendéglő faháza - Bodri Pincészet (Szekszárd)

    Deák László szikvízkészítő faháza
R.  Rombusz Terasz - Pátzay (Badacsony)

B.  Bortársaság
  - a rendezvény ideje alatt a Tokaj-Oremus Pincészet

  borai -15% kedvezménnyel vásárolhatók meg
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GUIDE@HAND
Budapest

Az alkalmazás letölthető az App Store, illetve a Google Play áruházból.
A Bakáts Feszt programjai elérhetők a GUIDE@HAND Budapest alkalmazásban is.

JEGYEK

Jegyértékesítési információk
A színházi előadásokra jegyek az interticket.hu országos hálózatán,
a Ferencvárosi Pinceszínház (H-P 9.00-17.00), valamint
a Ferencvárosi Művelődési Központ (H-P 9.00-17.00) jegypénztárában vásárolhatók.

A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

Jegyár: 1 000 Ft
Kedvezményes jegyár: 500 Ft

Kedvezményes jegyek ferencvárosi lakosoknak ferencvárosi
lakcímkártyával, valamint nyugdíjasok és diákok részére
csak személyesen vásárolhatók.

A fesztivál időtartama alatt a többi program INGYENESEN látogatható!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

BUDAPEST 2018
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