KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
HVIEZDOSLAV TÉR / SÉTATÉR
25 ÉVES A V4 – VISEGRÁDI KULTURÁLIS NAP

Szervezők:

június 11., szombat, 17.00
DÚBRAVĚNKA gyermek néptáncegyüttes (CZ)
Szabadtéri színpad
A harminc éve alakult Dúbravěnka gyermek néptáncegyüttes jellegzetes
dél-kyjovi népviseletben lép színpadra. Előadásuk által megismerhetjük
a helyi néptáncokat és nyelvjárást. Műsorukat gyermek-cimbalomjáték
gazdagítja.
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Fő támogatók:

június 11., szombat, 19.00
KORPÁS ÉVA népdalénekes (HU)
Szabadtéri színpad
Összeállítás a Harmónia- és
Fonogram-díjas népdalénekes Fecském című
legújabb lemezének dalaiból, melyben
az akusztikus dzsessz, a folk, a kortárs
klasszikus zene és a könnyűzene elemei
ötvöződnek. Közreműködnek:
Korpás Éva – ének, Sipos Dávid – szaxofon,
Madarász András – billenytyűs hangszerek,
gitár, Lelkes Tibor – nagybőgő,
Varjú Attila – dob

Médiapartnerek:

Partnerek:

GALÉRIA

SLOVENSKO-MAĎARSKÁ OBCHODNÁ
A PRIEMYSELNÁ KOMORA

MAGYAR-SZLOVÁK KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA

FELVIDÉK ma

az első szlovákiai magyar hírportál

június 11., szombat
20.00 VISEGRÁDI KÖSZÖNTŐ
20.15 VISEGRAD JAZZ QUARTET
Szabadtéri színpad
„A Visegrad Jazz Quartet a visegrádi országok együttműködésének jó
példája... Mi jazz-zenészek egy nyelven, a jazz nyelvén beszélünk. Ez a nyelv
lehetővé teszi számunkra a legmagasabb szintű kommunikációt anélkül,
hogy nemzeti identitásunkat háttérbe kellene szorítanunk. Ami bennünket
összeköt, egyúttal másságunk megőrzését is biztosítja. Éppen ezek
a különbözőségek teszik ezt a formációt különlegessé.” M. J.
Közreműködnek: Kuba Stankiewicz (PL) – zongora,
Matúš Jakabčic (SK) – gitár, Tomáš Baroš (CZ) – nagybőgő,
Tálas Áron (HU) – dob

Szervezők:
Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége
és a Pozsonyi Magyar Intézet
június 12., vasárnap, 16.00
DÁNIEL BALÁZS BOOGIE WOOGIE TRIÓ
& PLESZKÁN ÉCSKA
Szabadtéri színpad
Az együttes az egyetlen formáció
Magyarországon, mely a vidám, pergő ritmusú
boogie woogie stílust játsza. Az énekesnő
„érces-csábos” énekhangja kitűnő párosítás
a Trió lendületes és energikus
előadásmódjához, így a közönségnek
garantáltan különleges előadásban lesz része.
június 12., vasárnap, 18.00
TZOMET ZENEKAR
Szabadtéri színpad
Zenéjük a „mizrahi” (közel-keleti, jemeni) a „szefárd”
(spanyol zsidó), valamint délszláv zenei örökséget,
dalokat dolgoz fel. A visszatérő ritmusokkal
és effektusokkal ötvözött egzotikus dallamokat
autentikus közel-keleti hangszereken szólaltatják
meg, improvizatív elemekkel színesítve. Műsorukon
hagyományos mizrahi és szefárd nigunok, kortárs
izraeli slágerek valamint saját szerzemények
egyaránt szerepelnek.

június 12., vasárnap, 20.15
ESSZENCIA ZENEKAR: SZÁRNYALÁS
Szabadtéri színpad
A magyar zenei élet egyik legújabb formációját a népzene, a jazz,
illetve a klasszikus zene jeles előadó- és zeneművészei alkotják.
Az együttes e három különböző zenei stílus ötvözetét újszerű
hangzásvilágban tárja a közönség elé, gazdagon fűszerezve
népzene alapú jazzmuzsikával.
Közreműködnek: Csík János – népi ének, hegedű,
Lakatos Róbert – klasszikus brácsa, hegedű,
Balogh Kálmán – cimbalom, Kacsó Hanga Borbála – ének,
Kunos Tamás – népi brácsa, Kováts Gergő – szaxofon, klarinét,
fuvola, Bognár András – nagybőgő

MAGYAR FILMNAPOK

június 6–8., 18.00, 20.00
Mladosť Filmszínház, Hviezdoslav tér 17. (Hviezdoslavovo nám. 17)
június 13., hétfő, 19.00
BOGÁNYI GERGELY ZONGORAMŰVÉSZ
ZÁRÓHANGVERSENYE
Szlovák Rádió nagy hangversenyterme, Mýtna 1.
Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas
zongoraművész, a világ hangversenytermeinek
egyik legkedveltebb művésze.
Diszkográfiája rendkívül gazdagnak számít.
Legújabb, 13 lemezből álló kiadványa – Chopin
összes zongoraműve – eddigi pályafutása
csúcspontját jelenti.
Pozsonyi hangversenyén a magyar fejlesztésű,
áramvonalas, új Bogányi zongorán játszik,
mely erőteljes, gazdag felhangrendszerű, tiszta
és barátságos hangú, egyedülálló hangszer.
A hangversenyt a Patria Rádió élő adásban
közvetíti, a helyeket 18.45-ig kérjük elfoglalni!
A belépés díjtalan, de jegyfoglaláshoz kötött
a Ticketportal hálózatán keresztül:
www.ticketportal.sk

HVIEZDOSLAV TÉR / SÉTATÉR
június 9–12., csütörtök–vasárnap, 10.00–22.00
GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
Magyar ízek: ételek és italok gazdag kínálata a sétatéri standokon!
június 10–12., péntek–vasárnap, 10.00–22.00
MAGYARORSZÁG – ÉLMÉNYEK MEGLEPŐ KÖZELSÉGBEN
A Magyar Turizmus Zrt. sátrában bemutatkozik Magyarország sokszínű
és élményteli turisztikai kínálata. Megismerheti Magyarország világhírű
gyógyító hatású termálvizeit, közkedvelt wellness szolgáltatásait, természeti
kincseit és kulturális értékeit.
További információk: www.madarsko.sk, www.itthon.hu

június 6., hétfő
18.00 SWING (2014, 117 perc) romantikus vígjáték
Rendező: Fazekas Csaba
Három elkeseredett, különböző korú nőt egy kiöregedett dizőz felkarol
és létrehozza velük élete utolsó nagy művét, a Swing Angels nevű
énekes haknizenekart.
20.00 HAJNALI LÁZ (2014, 114 perc) magyar-svéd-izraeli játékfilm
Rendező: Gárdos Péter
A 25 éves Miklós 117 lánynak ír levelet, hogy megtalálja az igazit.
június 7., kedd
18.00 SZERDAI GYEREK (2015, 93 perc) magyar-német filmdráma
Rendező: Horváth Lili
Maja mindössze 19 éves, amikor kikerül az állami gondozásból.
A lány mindent elkövet azért, hogy megszerezze 4 éves fia felügyeleti
jogát, ugyanis nem akarja, hogy gyermeke az ő sorsára jusson.
20.00 KÖSZÖNÖM, JÓL (2013, 133 perc) magyar-szlovák játékfilm
Rendező: Prikler Mátyás
Köszönöm, jól című film történeteit a magánszférába is behatoló,
az emberi kapcsolatokat próbára tevő gazdasági válság
foglalja keretbe.

június 8., szerda
18.00 MANCS (2014, 92 perc) családi kalandfilm
Rendező: Pejó Róbert
A rendezőt a világhírű magyar mentőkutya története ihlette.
A film tiszteletadás a világ összes mentőkutyája előtt, akik
bátorságuknak és helytállásuknak köszönhetően bajbajutottak
ezreinek életét mentik meg.
20.00 VÍKEND (2015, 100 perc) thriller
Rendező: Mátyássy Áron
Három jómódú, sikeres, boldog ember együtt indul Erdélybe,
hogy egy kis hegyi faluban vadászattal töltsék a hétvégét…
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Tisztelt kultúrakedvelő közönség!
2016. június 6–13. között Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége
és a Pozsonyi Magyar Intézet szervezésében immár harmadik alkalommal
kerül sor a Több mint szomszéd elnevezésű magyar kulturális hét
megrendezésére Pozsonyban.
A rendezvénysorozat június 6-án a pozsonyi koronázó-templomban
a szombathelyi Capella Cantorum énekegyüttes koncertjével kezdődik.
Június 8-án az Istropolisban EZEREGYÉV címmel az ExperiDance
Tánctársulat páratlanul nagyszabású előadására kerül sor. Kihagyhatatlan
élményt ígér Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész
hangversenye is az egyedülálló, magyar fejlesztésű Bogányi zongorán
június 13-án, a Szlovák Rádió nagy hangversenytermében.
A fenti kiemelt rendezvények mellett számos jelentős kulturális program,
szimpózium és gyermekelőadás várja az érdeklődő közönséget. Három
nemzetközileg elismert képzőművész, Orosz István, Farkas Ádám
és Aknay János kiállítására külön is fel szeretnénk hívni figyelmüket.
Június 9–12. között a Hviezdoslav téri nagyszínpadon a magyar zenei
élet kiválóságai vendégszerepelnek; ugyanakkor június 11-én, az idén
25 éves V4-es együttműködés országainak előadóművészei lépnek
színpadra. Reméljük, Ön sem hagyja ki a méltán közkedvelt rozsnyói
„Hangya” Hundzsa István és az Alldevils zenekar, a Peter Šrámek
Band, a Pannonia Allstars Ska Orchestra – PASO együttes, Korpás Éva,
a Visegrad Jazz Quartet, Dániel Balázs Boogie Woogie Trió & Pleszkán
Écska, a Tzomet és az Esszencia zenekar színvonalas koncertjeit.
A magyar turizmus, gasztronómia és borkultúra képviselői a színpad
előtti téren kínálják portékáikat, ahol kézműves termékek és eredeti
Hungarikumok színes palettája várja az odalátogatókat.
Szeretettel várjuk Önöket valamennyi programunkra!

június 6., hétfő
17.00 Szentmise
18.00 Koncert
CAPELLA CANTORUM ÉNEKEGYÜTTES – ünnepi hangverseny
Szent Márton-dóm
Ünnepi magyar-szlovák-latin nyelvű szentmise Szent Márton
püspök születésének 1700. évfordulója alkalmából.
A szentmisét követően a szombathelyi Capella Cantorum
Énekegyüttes előadásában felhangzik a „Kegyes dolog dicsérni
Mártont” című reneszánsz a’capella kórusmű.
Karnagy: Paulik Ákos

június 7., kedd, 10.00
DVORÁK & PATKA SZÍNHÁZ: A békakirály – gyermekelőadás (45 perc)
Pozsonyi Magyar Intézet, Védcölöp út 54. (Palisády 54)
A gyönyörű királylány első látásra beleszeret az egyik királyfiba, csakhogy
szerelmét a gonosz boszorkány a próbatételek során csúf békává
változtatja, s így – míg a varázslat tart – nem lelhetnek egymásra.
Ha azonban a királylány megcsókolná a békát,
megszűnne a gonosz átok…
június 7., kedd, 17.00
OROSZ ISTVÁN: PARADOXONOMETRIA – kiállítás
Pozsonyi Magyar Intézet, Védcölöp út 54. (Palisády 54)
A Munkácsy- és Kossuth-díjas grafikusművész, animációs
filmrendező, szépíró-esszéista-gondolkodó, vizuális
talányok, illúziók és átváltozások sokoldalú mestere.
Művei optikai csapdák, paradoxonok valóságos és illúzió
keltette terekben: megépíthetetlen falak és építmények,
zavarba ejtő perspektívák, rejtett jelek és jelentések.
Kurátor: Medve Mihály

június 7., kedd, 18.00
CSALÁDI PORTRÉ – Dusík család
Pozsonyi Magyar Intézet, Védcölöp út 54.
(Palisády 54)
Az újonnan indított sorozat keretében
betekintést kapunk egy sokoldalú
és tehetséges szlovákiai magyar család
hétköznapjaiba. A pozsonyi Dusík
házaspárral, valamint három lányukkal
Bárdos Ágnes szerkesztő beszélget
családról és karrierről, közös munkáikról,
sikereikről és távlati terveikről. A Dusík
család tagjai: Gábor, zeneszerző,
Anikó, egyetemi tanár és a lányok,
Bori, Fanni, Rebeka.

június 8., szerda, 10.00–14.00
GYŰJTŐK ÉS GYŰJTEMÉNYEK / Muzeológiai
gyűjtemények Szlovákia területén – szimpózium
SzNM – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Žižkova 18.
Tudományos tanácskozás és szakmai eszmecsere
a Széchenyi-emlékév alkalmából, melynek témája
a műgyűjtés és a muzeológia kezdetei, valamint régiónk
első múzeumi intézményeinek kialakulása
a 19. század második felében.

június 8., szerda, 17.00
FARKAS ÁDÁM: TÉRHAJLATOK
ÉS ÁTMETSZÉSEK – kiállítás		
Z-Galéria, Zichy-palota, Ventur u. 9. (Ventúrska 9)
A Kossuth-díjas, Szentendrén élő és alkotó művész
a kortárs magyar szobrászművészet egyik emblematikus
alakja. Töretlen alkotói pályáján a szobrászat
hagyományos eszközeivel értékálló, tiszta eszmeiséget
közvetítve alkot nemesen egyszerű formákból
építkező plasztikákat. Pozsonyi kiállítása öt évtizednyi
munkásságából nyújt válogatást. Kurátor: Bodonyi Emőke

június 8., szerda, 19.00
EZEREGYÉV – az ExperiDance Tánctársulat előadásában
Istropolis, Trnavské mýto 1
Producer: Vona Tibor
Rendező-koreográfus: Román Sándor
A történelmi Kelet és Nyugat határán egyensúlyozó Magyarország
történelmi múltja páratlanul gazdag. Ez az extatikus előadás
huszonegy táncképben mutatja meg e gazdagság fenséges és megrázó
pillanatait. Az egyedi történelem-értelmezésben népünk sorsát az angyali
és démoni erők küzdelme mellett a férfiak és nők örök ellentéte formálja,
de minden jelenet valódi főszereplője a remény és az élni akarás.
A magyar, cigány és erdélyi néptáncok mellett távolabbi szomszédaink,
a törökök, németek és oroszok táncait is eltáncolják.
Együttműködésben az elóKONCERT-tel.
Jegyelővétel a Ticketportal hálózatán: www.ticketportal.sk

KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
HVIEZDOSLAV TÉR / SÉTATÉR
június 9., csütörtök, 9.45–14.00
V4-ES KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS – a Visegrádi
Együttműködés 25. évfordulója alkalmából
Magyarország Nagykövetségének nagyterme,
Nyerges utca 3. (Sedlárska ul. 3)
l 9.45 A Visegrádi Négyek alapítóinak panelbeszélgetése.
Előadók: Jan Tadeusz Tombiński (PL), Libor Rouček
(CZ), Jeszenszky Géza (HU), Pavol Demeš (SK)
l 11.00 A V4 háttérintézmények elemzőinek előadása:
Mateusz Gniazdowski (PL), Michal Kořán (CZ),
Vasa László (HU), Tomáš Strážay (SK)
l 13.00 A Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatóságának
találkozója civil szervezetek képviselőivel

június 9., csütörtök, 15.00
MAGYAR-SZLOVÁK BORÁSZATI KONFERENCIA
ÉS BORKÓSTOLÓ
Magyarország Nagykövetsége, Üzleti Központ,
Nyerges utca 3. (Sedlárska ul. 3)
Zártkörű szakmai program!

június 9., csütörtök, 18.00
AKNAY JÁNOS: A FÖLDI ÉS
AZ ÉGI SZFÉRA KÖZÖTT – kiállítás
Pozsonyi Városi Galéria, Pálffy-palota,
Úri u. 19. (Panská u. 19)
A Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész
munkássága folytatása, s egyben megújítása
a több mint száz éves hagyománnyal rendelkező
szentendrei festészet geometrikus törekvéseinek.
Angyalai az időtlenség, az örökkévalóság hírnökei,
akik összekötő kapcsolatot jelentenek az égi
és a földi, a látható és a láthatatlan, az anyagi
és a szellemi tartalmak között, akár csak maga
a művészet. Kurátor: P. Szabó Ernő

június 10., péntek, 16.00
„HANGYA” HUNDZSA ISTVÁN ÉS AZ ALLDEVILS
Szabadtéri színpad
A rozsnyói Alldevils zenekar több mint húsz éve színesíti
a felvidéki magyar együttesek palettáját. Saját dalaikon
kívül neves magyar előadók szerzeményei is repertoárjuk
részét képezik.
Az est vendégénekese „Hangya“ Hundzsa István,
a Kassai Nemzeti Színház társulatának tagja, a neves
Sexit együttes volt frontembere.

június 10., péntek, 18.00
PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA – PASO
Szabadtéri színpad
A tradicionális ska, danehall, reggae, és dub
stílusjegyeit olykor a magyar népzene és jazz
elemeivel is párosító zenekar 2003-ban alakult
Budapesten. A 11 fős formáció legendásan energikus
élő koncertjeivel, sodró zenéjével minden jelentős
magyarországi zenei fesztivál kihagyhatatlan
kedvencévé vált.

június 10., péntek
20.00 A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA
20.15 PETER ŠRÁMEK BAND
Szabadtéri színpad
Peter Šrámek tanulmányait a Pozsonyi Konzervatórium énekszakán
végezte. 2014-ben a magyarországi Rising Star tehetségkutató
műsorban 3. helyezést ért el. Az énekesnek nemcsak
Magyaroszágon, de Szlovákiában is minden
korosztályban lelkes rajongótábora van.

25 ÉVES A V4 – VISEGRÁDI KULTURÁLIS NAP
június 11., szombat, 15.00
KREMIENOK gyermek folklóregyüttes (SK)
Szabadtéri színpad
A Kremienok gyermek folklóregyüttes a pozsony-főrévi
St. Vincent de Paul Iskola mellett működik. Sajátosságuk programjaik
sokszínűségében és a szereplők vegyes korösszetételében rejlik.
Műsorukat különböző tájegységek, a terhelyi, trencséni, miavai,
parnói és zempléni tájak táncai alkotják.

június 11., szombat, 16.00
BARTOSZ DWORAK QUARTET (PL)
Szabadtéri színpad
A zenekar a fiatal lengyel jazz abszolút élvonalasa és a legrangosabb
lengyelországi jazz-díjak birtokosa. Repertoárjuk saját dalokból
áll, melyek komponálásához a lengyel népzenét és az ismert jazz
standardok változatait használták fel. A zenekar tagjai:
Bartosz Dworak – hegedű, Jakub Dworak – nagybőgő,
Piotr Matusik – zongora, Damian Niewiński – dobok.

