XXV. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár
2018. augusztus 12-22.

Kedves Barátaink!
Kedves Kollégák!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy idén XXV. alkalommal rendezzük meg a
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivált és Népművészeti Vásárt.
Résztvevő országok: Amerikai Egyesült Államok, Bolívia, Dél-Korea, Észak-Ciprus,
Észtország, Franciaország, Jakutföld, Kirgizisztán, Kína, Laosz, Mexikó, Oroszország, Panama,
Paraguay, Szenegál, Tahiti, Tajvan, Tatárország, Thaiföld, Törökország, Magyarország

Sok szeretettel várjuk az érdeklődő táncosokat, együtteseket, szakembereket, kollégákat.
Elsősorban a Nyitó-és Záróceremóniát szeretnénk figyelmetekbe ajánlani, hiszen ezek azok az
események, amelyeken valamennyi fellépő ország látható, valamint a Táncpanorámát,
amelyen minden este 4-4 ország mutatja be tánchagyományát.
Amennyiben táncegyüttesek csoportosan szeretnék megtekinteni az említett eseményeket, úgy
50 %-os szakmai kedvezményt biztosítunk számukra.
Felmerülő kérdéseitekkel Kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésetekre, várjuk szíves
érdeklődéseteket: www.summerfestbatta.hu.
Üdvözlettel:

Szigetvári József
fesztiváligazgató
Százhalombatta 2018. július 26.

Résztvevők:
Amerikai Egyesült Államok, Bolívia, Dél-Korea, Észak-Ciprus, Észtország, Franciaország,
Jakutföld, Kirgizisztán, Kína, Laosz, Mexikó, Oroszország, Panama, Paraguay, Szenegál, Tahiti,
Tajvan, Tatárország, Thaiföld, Törökország, Magyarország.

XXV. alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál, amely hazánk és Európa egyik
legjelentősebb, méreteit tekintve legnagyobb nemzetközi folklórfesztiválja.
NYITÓ- ÉS ZÁRÓCEREMÓNIA
Nyitó: augusztus 14-én 19 órakor, Záró: augusztus 21-én este 19 órakor
Új helyszínen, a csodálatos Nívó Díjas Szent István téren!
A nyár legnagyobb népművészeti, kulturális eseménye, több, mint 20 ország részvételével!
A ceremóniák este 7 órakor kezdődnek, a nyitó augusztus 14-én (esőnap augusztus
15.) a záró augusztus 21-én. Augusztus 14-én pompázatos tűzijáték koronázza meg a
nyitóceremóniát! Egy este beutazhatja a világot, csodálatos kultúrákkal, táncokkal
ismerkedhet! Igazi multikulturális csemege!
Ki játszik ilyet?
Nemzetközi gyermekjátszó a Fesztiválsátorban (Rendezvényközpont parkoló). 2018.
augusztus 16-19. között minden nap 16 órától 19 óráig. Igazi családi program, ahol a
Ramazuri gyermek-színtársulat, táncház, kézművesség, babaringató, 20 ország legjobb
népi játékai és táncegyüttesei várják a gyerekeket, kicsiket és nagyokat! Az év legjobb
családi programja!
Táncpanoráma 2018. augusztus 16-19 között esténként 19 órától a Barátság Kulturális
Központ színháztermében
Varázslatos esték, ahol alkalmanként négy együttes mutatja be műsorát. Egy este a világ
négy különböző országába utazhat el, és ehhez elegendő, ha a Kulturális Központ
gyönyörűen felújított nézőterén foglalnak helyet.
Népek bálja 2018. augusztus 15. 20 óra, Szent István tér
Ha nem csak nézni szereti a táncokat, hanem szívesen táncolna külföldi vendégeinkkel, akkor
a Népek bálján megteheti. Ezen az estén kilenc ország táncait tanulhatja meg a
Fesztiválsátorban.
Ökumenikus szertartás a békéért 2018. augusztus 17. 11 órakor, Szent István templom
A nemzetközi fesztiválok hagyománya az ökumenikus szertartás, amelyre az együttesek
országaik népviseletben érkeznek. A szertartás során vallástól, felekezettől függetlenül együtt
énekelnek a résztvevők, mindenki saját vallási énekeiből ad elő néhány dalt, így a szertartás
egyben igazi zenei csemege is!

Nyári karnevál 2018. augusztus 18. 23 órakor, Fesztiválklub
Esti vidám, fergeteges jelmezbál valamennyi együttes részvételével a Fesztiválklubban.
Belépés csak jelmezben!
Fesztiváltárlat és kiállítás augusztus 14-től a Barátság Kulturális Központban
A Barátság Kulturális Központ előterében valamennyi együttes érdekes és izgalmas anyagot
mutat be országáról, illetve itt látható a nemzetközi népviselet bemutató. A kiállítás a fesztivál
teljes időtartama alatt megtekinthető.
PÁRATLANOK
A szegedi papucs története
a kiállítás helyszíne: BKK mini galéria
megtekinthető: a fesztivál ideje alatt egész nap

DÍSZVENDÉGÜNK KÁRPÁTALJA
A kiállítás Kárpátalját mutatja be, amely ebben az évben díszvendégként mutatkozik be.
A Díszvendégünk Kárpátalja programsorozat eseményei:
Kárpátalja Kiállítás megnyitó
időpont: 2018. augusztus 11. 18.00
helyszín: BKK Galéria
Magyar Állami Népi Együttes: Megidézett Kárpátalja
időpont: 2018. augusztus 11. 19.00
helyszín: BKK színházterem
Illyés Gyula Nemzeti Színház Beregszász- Nemzeti Színház Budapest
Örkény István: Tóték komédia
időpont: 2018. augusztus 12. 19.00
helyszín: BKK Színházterem
KÁRPÁTAJA konferencia
augusztus 16. 10.00
helyszín: Szekeres József Rendezvényközpont
társrendezők: Hagyományok Háza
Bemutatkozik a KÁRPÁTALJA TÁNCEGYÜTTES
időpont: 2018. augusztus 19. Táncpanoráma
helyszín: BKK Színházterem
A PÁL CSALÁD KONCERTJE
időpont 2018. augusztus 17. 22.00
helyszín : Szent István templom

A Summerfest hívta életre a Kárpátalja Táncegyüttest, amelyért már megérte kitalálni ezt a
programot. Az együttes tagjait az öt éve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
bázisán működő Pál István Szalonna és Hagyományok Háza által életre hívott Népzene,
néptánc és népi ének mesterképzés résztvevői alkotják. A 18 főből álló lelkes csapat
Kárpátalja minden járásából heti rendszerességgel jár össze a próba alkalmaira, melynek
helyszíne Péterfalva. Van olyan együttesi tag, aki 150 km-t utazik, hogy részt vehessen a
felkészülési folyamatban. A csapat művészeti vezetője Sikentáncz Szilveszter, örökös
aranysarkantyús táncos, aki elmondása alapján kihívásnak és nagy lehetőségnek tartja, hogy
Kárpátalján is megalakulhatott egy válogatott felnőtt autentikus magyar néptáncot művelő
együttes. A Kárpátalja táncegyüttes célja, hogy minél hitelesebben prezentálja és
továbbörökítse a kárpátaljai magyar néptánc örökséget. Az együttes műsorával először a
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztiválon debütál majd. A Kárpátalja Táncegyüttes szakmai
partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége.
Természetesen nem marad el a Kárpátalja Táncegyüttes és a Forrás Néptáncegyüttes közös
fellépése sem, kiegészülve Pál István Szalonna valamint Pál Lajos és a Borzsavári zenekar
közreműködésével.
Működtetője: Kárpátalja Kulturális Örökségének és Népi Hagyományainak Megőrzéséért
Társadalmi Szervezet.
"Ideje az építésnek"
A Teleki László Alapítvány és a Magyarság Háza közös rendezésében megvalósuló tárlat a
magyar kormány által 2015-ben útjára indított Rómer Flóris Terv eredményeit mutatja be. A
kiállítás a határainkon túli kiemelkedően gazdag magyar vonatkozású épített örökséget tárja a
látogató elé, bemutatva a műemléki felújítások folyamatát, a különböző építészeti, restaurátori
beavatkozások módozatait.
a kiállítás helyszíne: BKK Galéria
megtekinthető: augusztus 11 és szeptember 30 között naponta
Summerfest sokadalom
Népi kismesterség-bemutató, népművészeti kirakodó vásár, vásári komédiák, látványosságok,
játszóházak, világzene és utcaszínház. Mindez egy helyen, egy héten keresztül: a
Rendezvényközpont parkolójában kialakított vásártéren.
Világ Zene és nemzetközi táncház augusztus 16-19. 19 órától 22 óráig
Minden este négy ország zenei koncertje, nemzetközi és magyar táncház várja az
érdeklődőket, a táncolni vágyókat! A nemzetközi tánctanítás mellett mezőföldi, moldvai és
kalotaszegi táncokat lehet tanulni.
Fesztiválklub és Folk kocsma augusztus 14-21 között minden éjjel a Barátság Kulturális
Központban (Szent István tér)
Igazi fiataloknak, és még nem öregeknek való éjszakai multikulturális klub, ahol a
világzene, a népzene, a diszkózene a táncház együtt adják meg mindenki számára a
találkozás, a vidám együttlét lehetőségét, különböző tematikus esteken.

INFO,
JEGYVÁSÁRLÁS
www.baratsagkk.hu

ÉS

PROGRAMOK:

www.summerfestbatta.hu,

Jegyek vásárolhatók a Barátság Kulturális Központ pénztárában, Szent István tér 5.
Szigetvári József fesztiváligazgató: Tel: 06-20-9752-816
E-mail: forras@mail.battanet.hu
Fesztivál iroda:
Tel: 06/23-358-973, Fax: 06/23-550-000
Magyarok Öröksége Alapítvány, 2440 Százhalombatta, Szent István tér.

