
19:00-20:00 Közép-Európai szövEgvariEté
Cseh, lengyel, szlovák, magyar kortárs szövegek felolvasása zenei kísérettel
Közép-európai kortárs szerzők művei Holecskó Orsolya és Ficza István színművészek tolmácsolá-
sában, Nánási Péter zenei improvizációinak kíséretben. 

A program a V4 Borders&Bridges Project keretében valósul meg a Visegrad Fund támogatásával.

20:00-21:00 HarCsa vEroniKa és gyéMánt Bálint 
Kortárs jazz és improvizatív popzene
Harcsa Veronika énekes és Gyémánt Bálint gitáros a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz 
tanszékén voltak osztálytársak. Egyikük Brüsszelben, másikuk Oslóban tanult tovább, mégis 
egymás legfontosabb zenésztársai lettek. Együttműködésükhöz eddig nyolc lemez, valamint 
számtalan fesztivál- és klubkoncert kötődik több kontinensen, a világ huszonöt országában. Az 
elmúlt években akusztikus duójuk vált a legfontosabb közös formációjukká, és bár legújabb 
Shapeshifter, vagyis Alakváltó című lemezüket quartettben rögzítették két belga zenésszel, 
közös munkájuk magja továbbra is a duó maradt. Kidolgozták, hogyan lehet a legteljesebb 
hangzást elérni mindössze egyetlen gitárral és énekhanggal, valamint a személyes ihletett-
ségű, mélységet, felszabadultságot és humort magukban hordozó dalaikkal. A néző a kortárs 
jazz és az improvizatív popzene egyedi találkozásának lehet fültanúja, miközben legújabb dala-
ikból is szemezgetnek majd.

szombat – szePtember 18.

10:00-12:00 WorKsHop: rajzolj Egy KruMplit, rajzolj Egy MEsét!
agócs Írisz workshopja gyerekeknek
Egy krumpli szinte mindenre jó, ezt fogjuk most bebizonyítani, és egy egész mesét létreho-
zunk szinte csak krumpli formákból. A sokak által ismert Répamese szereplőit rajzoljuk meg 
egyenként, lépésről lépésre egy krumpliból indítva. Színezés után kivágjuk a figurákat, és ha 
ügyesek vagyunk, még egymásba is kapaszkodhatnak, hogy végül kiránthassák a hatalmas 
répát a földből.

11:00-13:00 légy tE is BuBoréKMágus!
óriásbuborék-eregetés a Buboréktündérrel, previtzer tündével
A buborékeregetés igazi varázslat, melynek során gyerekek és felnőttek hatalmas buborékcsodá-
kat készítenek tündérpálcákkal és mesterpálcákkal.

11:30-12:30 papÍr és KépzElEt találKozása
papírszínházi előadás és foglalkozás tarr Ferenccel
Az igazán bölcs elbeszélők évszázadok óta tudják, hogy nem az az izgalmas, amit elmesél-
nek, hanem amit a hallgatók képzeletében előidéznek. Ezt a nagyszerű hagyományt képvi-
seli a Japánból eredő papírszínház (kamishibai), melynek bemutatása során egy izgalmas és 


