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Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
Infók

JEgYáRUSÍTáS

TOURINFORM SZENTENDRE
Dumtsa Jenő u. 22.
Telefon: 26/317-965; 26/317-966;
e-mail: szentendre@tourinform.hu
Nyitva: hétfőtől csütörtökig: 10:00–17:30-ig,
péntek, szombat, vasárnap: 10:00–18:00 óráig

HELYSZÍNEKEN
A program kezdése előtt egy órával.

ON-LINE
A jegymester országos hálózatában
www.jegymester.hu

PROgRAMSZERVEZÉS
ÉS INFORMáCIó

SZENTENDREI KULTURÁLIS 
KÖZPONT NONPROFIT KFT.
Dunakorzó 11/A
Tel.: 26/312-657, fax: 26/312-647,

e-mail: dmh@dunakanyar.net
www.szentendreprogram.hu
www.iranyszentendre.hu
www.szentendreinyar.hu
www.facebook.com/pages/
Szentendrei-Teátrumés-Nyár

kÖZLEkEDÉS

VOLÁN INFO
Szentendréről Budapestre az utolsó járat
21:50-kor indul.

HÉV INFO
Az utolsó HÉV Szentendréről a Batthyány térre
23:03-kor indul.

ELŐADáSOk ÉS kONCERTEk
HELYSZÍNE

VÁROSHÁZA UDVARA 
(Városház tér 1-3.)
– nyitott tér, helyre szóló jegyek

DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARA
(Dunakorzó 11/A) 
– nyitott tér, eső esetén ugyanott, 
az épületben (Barlang) tartjuk az
előadást. Helyfoglalás érkezési sorrendben

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR SZÍNHÁZTERME
(Pátriárka u. 7.) 
– zárt tér, helyfoglalás érkezési sorrendben

ÚJ FERENCZY MÚZEUM
(Pajor-kúria, Kossuth Lajos u. 5.)
– nyitott tér, helyfoglalás érkezési
sorrendben

MŰVÉSZETMALOM UDVARA 
(Bogdányi u. 32.)
– nyitott tér, helyfoglalás érkezési sorrendben

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE 
(Rákóczi u. 14.)
– nyitott tér, helyfoglalás érkezési 

sorrendben

Ha a szabadtéri programot az időjárás miatt
nem tudjuk elkezdeni, vagy a játékidő fele
előtt szakad meg és 30 perces várakozás után
sem folytatható, akkor a programot 
a meghirdetett esőnapon megismételjük, vagy
a jegyeket a vásárlás helyén visszaváltjuk.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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zó Tisztelt Szentendreiek, Kedves
Vendégeink!

Szentendre az idei évben Kulturális Megyei
Jogú Várossá vált. Fennhatóságunk alá került

a Ferenczy Múzeum, valamint a Pest Megyei
Könyvtár, melyek tovább gazdagítják városunk
1000 éves történelmét, kulturális sokszínű-
ségét. A fejlődés azonban nagyobb felelősség-
gel is jár, tárlatainknak, művészeti eseménye-
inknek nívós kiállítóteret kell biztosítanunk,
ezért június 18-án, a Ferenczy ikrek születés-
napján megnyitja kapuit a felújított Pajor-kúria,
valamint kezdetét veszi a Szentendrei Teátrum
és Nyár. 
A nyarat már sokan vártuk, de mindannyian
más és más miatt. A gyermekek izgatottan fi-
gyelik az utolsó iskolai csengőszót, majd uj-
jongva futnak a vakációra. A felnőttek kivesznek
néhány nap szabadságot és a családjukkal meg-
látogatják a Balatont, élvezik a napsütést, az
együtt töltött időt. Mi szentendreiek a nyár be-
köszöntével nem csupán a jó időnek, a pihenés-
nek, hanem a Szentendrei Teátrum és Nyár
izgalmas, színvonalas programjainak is örven-
dezhetünk. A zenei programok közül ajánlom a
Vujicsics Együttes koncertjét, a Jazz Fesztivált,
a Sebő-együttes, Szvorák Katalin és Tímár Sára
Csillagok palotája című estjét, valamint a Kiscsil-
lag Együttest. A színházi esték világából többek
között a gyermekteátrumot, a Pajor-kúria udva-
rán megrendezésre kerülő Bánk bán, a Könnyű
préda, valamint  a Római vakáció  című bemu-
tatóinkat érdemes megtekinteniük, melynek
színpadi változatát Magyarországon elsőként
láthatják nálunk.  
Hívom Önöket, látogassanak el a Szentendrei
Teátrum és Nyár programjaira, költsenek el egy
ebédet valamely Aranyfakanalas éttermünkben,
és élvezzük együtt a nyarat a kiváló előadások,
koncertek társaságában. 

Dr. Dietz Ferenc
Szentendre Város polgármestere
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Tisztelt Látogatók!

Bár már hét éve kötődöm Szentendréhez
mint múzeumigazgató, ez az első Szentend-

rei Nyár, melynek szervezésében – Szentendre
Város kulturális vezetőjeként – a teljes progra-
mért felelősnek érezhetem magam. 
Az ez évi műsorkínálatot számba véve elmond-
hatjuk, hogy változatlanul magas színvonalú –
vagy talán egy kicsit meg is erősödve –, valóban
minőségi rendezvényekkel várjuk a város lakóit
és vendégeit június közepétől augusztus végéig.
Egy híján 45 éve a Szentendrei Nyár talán leg-
nagyobb figyelemmel övezett eseménysorozata
a Szentendrei Teátrum, mellyel kapcsolatosan
legfontosabb célunknak tartjuk, hogy a nyári
színházi előadások fokozatosan visszakapják régi
fényüket. Már ebben az évben a fővárosi vagy
vidéki színházakban korábban többször látható
darabok helyett igazi színházi csemegék, bemu-
tató előadások is lesznek, s reményeink szerint
a régi kapcsolatok megújításával rövidesen azt
is elérjük, hogy ismét bemutathassunk „Szent-
endrére rendezett” darabokat is. 
A Szentendrei Nyár nyitóeseménye a – 2013. ja-
nuár 1-től városi önkormányzati kezelésbe került
– új Ferenczy Múzeum átadó ünnepsége lesz, ez
szimbolikusan azt is jelzi, hogy a város teljes jog-
gal birtokba veszi múzeumait. A Pajor-házban
nyíló kiállítások, köztük az évtizedek óta várt, a

szentendrei művészetet bemutató két új állandó
kiállítás Szentendre máig legnagyobb kulturális
értékét, a művészetét teszi közkinccsé, de
ugyanezt a feladatot vállalja programjával a Bel-
város északi végén a MűvészetMalom is. 
Kulturális vezetőként igen fontosnak tartom a ci-
vilek által szervezett programok támogatását,
ezek összehangolását az intézmények program-
jaival. Vélhetően számos kellemes délutánt tu-
dunk majd eltölteni a Dumtsa Korzó kényelmes
karosszékeiben is. 
Szentendre Város büszke arra, hogy pezsgő 
kulturális élet jellemzi. Rendezvényeink sokszí-
nűségét, gyakoriságát bármely megyei jogú
város is megirigyelheti. Ugyanakkor nem feled-
kezhetünk meg arról, hogy ezt a sokszínűséget
Budapest „árnyékában” egy nehéz költségvetési
helyzetben lévő kisvárosnak kell napról napra
előteremtenie és finanszíroznia! 
A szentendrei kulturális intézmények munkatár-
sainak elhivatottsága és áldozatos munkája sok
szempontból képes áthidalni a gazdasági hiá-
nyosságokat, de a valódi eredmények elérésé-
hez az is szükséges, hogy Önök, látogatók is
partnereink legyenek, jöjjenek el a rendezvé-
nyeinkre, érdeklődésükkel, látogatásukkal tisz-
teljék meg erőfeszítéseinket!

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
egyetemi docens, múzeumigazgató,

Szentendre Város kulturális és turisztikai vezetője

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
Előszó



Dátum Színház  Zene  kiállítás  
Június DUMTSA-kORZó DUMTSA-kORZó

09.29-ig péntek-szombat-vasárnap 09.29-ig péntek-szombat-vasárnap
Június A MEgTALáLT HAgYOMáNY

Július 7-ig | Szentendrei Képtár 
Június BUDAPEST ART EXPO FRISS 

Augusztus 25-ig | MűvészetMalom
Június 08. MŰVÉSZET ÉS TÉR
szombat Szeptember 1-ig | MűvészetMalom 
Június 14. TESTOBJEkTÍV
péntek Szeptember 1–ig | MűvészetMalom 
Június 18. FERENCZY MÚZEUM MEgNYITáSA
kedd A PAJOR kÚRIáBAN | 17:00
Június 21.  SCHWARTZ DáVID kONCERT
péntek vendég: MALEK ANDREA

20:00 | MűvészetMalom 
Június 22. IVAN DAN 15:30-24:00 SZENTENDREI MÚZEUMOk
szombat Plébániatemplom, Daru piac ÉS gALÉRIák ÉJSZAkáJA

SORRENTóI SZERENáD 16:00-23:00 | kb. harminc helyszínen
19:30 | Ferenczy Múzeum udvara VAJDA LAJOS kIáLLÍTáS 
A SZENTENDREI DALMáTOk ÚJRANYITáSA
MUZSIkáJA 17:00 | Vajda Lajos Múzeum
20:00 | Kecskés próbaterem CSONTVáRY 

ÉS MEDNYáNSZkY
18:00 | Erdész Galéria aug. 3-ig. 

Június 27. PARTI NAgY LAJOS: BIVALY-SZUFLÉ
csütörtök 19:00 | PMK Színházterme
Június 28. SZIgETkÖZTŐL SZáSZCSáVáSIg
péntek 20:00|Kecskés próbaterem
Június 29. ZSOLTáROS, TáNCOS ŐSEINk SZENT IVáN-NAPI áLOM
szombat 21:00 | Kecskés próbaterem 14:00-24:00 | Skanzen

BELVáROS-SÉTA
17:00 | Tourinform irodától

Július 4. kÖNNYŰ PRÉDA - előbemutató ISMERkEDÉS A SZITANYOMáSSAL
csütörtök 20:30 | Városháza udvara 18:00 | MűvészetMalom
Július 5. kÖNNYŰ PRÉDA - bemutató
péntek 20:30 | Városháza udvara
Július 6. kÖNNYŰ PRÉDA A SáRkáNYOk ÉS AMIT TEMPLOM-SÉTA
szombat 20:30 | Városháza udvara ÉRDEMES TUDNI RóLUk 17:00 | Tourinformtól

19:00 | Kecskés próbaterem
Július 7. HEPP TRUPP A 3 kISMALAC
vasárnap 10:00 | DMH udvara
Július 11. RÉgI TÖRÖk ZENE EURóPáBAN
csütörtök 20:00 | Kecskés próbaterem
Július 12. A SZÍV HÍDJAI 20:00 kÖZÉP-EURóPAI LANTMUZSIkA
péntek 20:30 | Városháza udvara 21:00 CSEMBALó ÉS BAROkkHEgEDŰ

Kecskés Próbaterem 
Július 13. A SZÍV HÍDJAI VUJICSICS EgYÜTTES SZEkkO 5 – SZENTENDREI ÉPÍTÉSZEk
szombat 20:30 | Városháza udvar 19:00 | DMH udvara 18:00 | Szentendrei Képtár 

J.S. BACH ORgONAMŰVEI Megtekinthető: szeptember 1-ig
20:00 |Péter-Pál templom
BAROkk FURULYA-CONSORT
21:00 | Kecskés próbaterem     

Július 14. ESZTERLáNC ZENEkAR kONCERTJE A 31. RÉgIZENE NYáRI AkADÉMIA TáRLATVEZETÉS A SZEkkO 5.
vasárnap gyerekeknek 10:00 | DMH udvara HALLgATóINAk HANgVERSENYE kIáLLÍTáSBAN

19:00 | Kecskés próbaterem 16:00 | Szentendrei Képtár
Július 19. A SZÍV HIDJAI
péntek 20:30 | Városháza udvara
Július 20. JAZZ FESZTIVáL ÉPÍTŐ HÉTVÉgE
szombat 19:00 | Városháza udvara 09:00-17:00 | Skanzen

ó-MUZSIkA BAROkk LANTRA
21:00 |Kecskés próbaterem

Július 21. PáLYI JáNOS: VITÉZ LáSZLó ÉPÍTŐ HÉTVÉgE
vasárnap 10:00 | DMH udvara 09:00-17:00 | Skanzen
Július 25. RóMAI VAkáCIó – ny. főpróba MALOM ESTEk A MALOMCAFÉBAN
csütörtök 20:30 | Városháza udvara 18:00 | MűvészetMalom
Július 26. RóMAI VAkáCIó – bemutató
péntek 20:30 | Városháza udvara 
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Július 27. RóMAI VAkáCIó SZVORák kATALIN, SEBŐ EgYÜTTES, BELVáROS-SÉTA
szombat 20:30 | Városháza udvara TÍMáR SáRA kONCERTJE 17:00 | Tourinform irodától

18:30 |MűvészetMalom udvara
Július 28.  ZIRANó BáBSZÍNHáZ: PINOkkIó
vasárnap 10:00 |DMH udvara
Július 31.  PETŐFI ÉL – L.  kECSkÉS ANDRáS ESTJE
szerda 19:00 | Kecskés próbaterem
Augusztus 1. EgY PáR kÉT SZóLAM – felolvasószínház
csütörtök 19:00 | DMH udvara 
Augusztus 2. RóMAI VAkáCIó
péntek 20:30 | Városháza udvara
Augusztus 3. RóMAI VAkáCIó 19:00 INDIáN TáNCOk
szombat 20:30 | Városháza udvara 20:00 TÍMáR SáRA és barátai

Kecskés próbaterem
Augusztus 4. MÉHES CSABA: MIMókA
vasárnap 10:00 | DMH udvara
Augusztus 8. kALAMBó – felolvasószínház
csütörtök 19:00 |DMH udvara
Augusztus 10. ÖRkÉNY ISTVáN: TóTÉk 18:00 ÖRMÉNY „HAJRENEk”
szombat 20:00 | Városháza udvara 19:00 MOLNáR kRISZTINA

19:30 CSUDASZÉP ITáLIAI ÉNEkEk
Kecskés próbaterem

Augusztus 11. AZ ARANYHAJÚ kIRáLYLáNY
vasárnap 10:00 | DMH udvara
Augusztus 13. MERáNIAI gERTRÚD EMLÉkEZETE,
kedd 1213–2013. Történeti vándorkiállítás

18:00 |Ferenczy Múzeum 
Megtekinthető: november 30-ig. 

Augusztus 15. SkIZOPOLISZ – felolvasószínház
csütörtök 19:00 | DMH udvara
Augusztus 16. HYMEN – FRENák PáL TáRSULAT
péntek 20:30 |MűvészetMalom udvara  
Augusztus 17. MÚZEUM-SÉTA
szombat 17:00 | Tourinformtól
Augusztus 18. JáTSSZUNk PANTOMIMET!
vasárnap 10:00 | MűvészetMalom udvara
Augusztus 19. kATAkOMBák - DóMOk ZENÉJE 
hétfő kECSkÉS EgYÜTTES

19:00 | Kecskés próbaterem
Augusztus 20. ÜNNEPI kONCERT
kedd  20:00 | Református templom kertje
Augusztus 22. BáNYAVÍZ – felolvasószínház
csütörtök 19:00 | DMH udvara
Augusztus 23.  A kURUC kOR ZENEkÖLTÉSZETE
péntek 19:00 | Kecskés próbaterem

kISCSILLAg kONCERT
20:30 |MűvészetMalom udvara

Augusztus 24. A NYARALáS – Katona József Színház CSOMASZ TóTH káLMáN, ROSTETTER BELVáROS-SÉTA
szombat 19:30 | Városháza udvara SZILVESZTER, ZákáNYI BáLINT 17:00 | Tourinform irodától

18:00 | Kecskés próbaterem
Augusztus 25. kATáNg EgYÜTTES: A SZENTENDREI DALMáTOk MUZSIkáJA
vasárnap AZ ÜVEgHEgYEN TÚL 18:00 |Kecskés próbaterem

10:00 | DMH udvara
BáNk BáN – bemutató
20:00 | Ferenczy Múzeum udvara

Augusztus 30. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
péntek BOR ÉS GASZTROFESZTIVÁL (szept. 1-ig) 
Augusztus 31. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
szombat 

RÉgI TÖRÖk ZENE EURóPáBAN 10.30 HOgYAN kÉSZÜL EgY gRAFIkA?
18:00 | Kecskés próbaterem 18:00 ALkOTáS ÉS RECEPCIó 

10:00 – 20:00 ÉDES SZOMBAT
MűvészetMalom 
PINCESÉTA | 15:30 | Apor-hídtól 
ÉPÍTÉSZEk, ÉPÍTÉSZET SZENTENDRÉRŐL
14-20 óáig | Szentendrei Képtár  

Szeptember 1.SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
vasárnap TÖRTÉNETI JáTSZóHáZ 

10-13 óra | Ferenczy Múzeum 

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
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ETŰDÖk MÚZEUMOkRA 
ÉS gALÉRIákRA – 
SZENTENDREI MÚZEUMOk
ÉS gALÉRIák ÉJSZAkáJA

Információ: 
www.femuz.hu
www.muzej.hu
www.irányszentendre.hu

Belépő karszalaggal, felnőtteknek 1000 Ft, 
gyerekeknek és nyugdíjasoknak 500 Ft 

Programok
Új Ferenczy Múzeum
(Pajor-kúria, Kossuth Lajos u. 5.)
۩ 15:00 DR. káLNOkI-gYÖNgYÖSSY 

MáRTON, a Ferenczy Múzeum igazgatója 
exkluzív tárlatvezetést tart. (A program
zártkörű, a Szentendrei Lakástárlattal közös
szervezésben.)

♫ 16:00-16:20 Vujicsics Tihamér Zeneiskola
mini koncertje: Elhangzik: Telemann: h-
moll fantázia, Heller: d-moll koncertetűd,
Bartók: Hej görbénye. Előadják: FENYŐ
CSILLAG, NÉMETH SÁRA zongorán, kísérő
tanárok: OLÁH AINÓ, RICHTER ANNAMÁRIA

♫ 16:20-16:40 Vujicsics Tihamér Zeneiskola
mini koncertje. Hegedűn játszik: ZAKAR
KATALIN, OROVA CSILLA.

♫ 16:40-17:00 Vujicsics Tihamér Zeneiskola
gitáros tanulói játszanak. Kísérő tanár:
KNYAZOVICZKI ZOLTÁN.

☺ 17:00 „Fény és árnyék”. Alkotó foglalkozás
gyerekeknek a Ferenczy család kiállításához
kapcsolódóan. Múzeumpedagógus: SULÁK-
ERDŐHÁTI ORSOLYA.

۩ 17:00-17:30 Tárlatot vezet: DR. BODONYI
EMŐKE művészettörténész a „Művek, mű-
vészek Szentendrén. A változó arcú Szent-
endre” című kiállításban.

۩ 17:30-18:30 Tárlatot vezet: DR. BASICS 
BEATRIX művészettörténész az „Egy arany-
kor modern mesterei  – A Ferenczy család
művészete” című kiállításban. 
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2013. június 22.
szombaton 16:00–23:00

A rendezvény fő támogatója: Szebeton Zrt., 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 20. 
Tel.: (+36) 26/ 310 622, Fax.: (+36) 26/ 310 994, www.szebeton.hu
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۩ 18:30-19:00 Tárlatot vezet: DR. BODONYI
EMŐKE művészettörténész „Az alapító
nyolcak – A szentendrei művésztelep 
születése” című kiállításban
19:00 Élő MúzeumCafé. Beszélgetés 
„Egy múzeum újjászületése” címmel.

♫ 19.30 SORRENTóI SZERENáD – örökzöld
dallamok Itáliából 
„Bel canto” áriák, nápolyi dalok, olasz slá-
gerek Domenico Menini tenor és Denis 
Biancucci  zongoraművész előadásában.
Részletesen ld: a 30. oldalon

Barcsay gyűjtemény
(Dumtsa Jenő u. 10.)
♫ 17:10-17:30 Vujicsics Tihamér Zeneiskola

ütős tanszékének mini koncertje: Kísérő
tanár BÁRTFAI ZOLTÁN

kovács Margit kerámia kiállítás
(Vastagh György u. 1.)
☺ 18:00 Legendák és balladák – mesés 

tárlatvezetés SZAKÁCS DAGMÁR múzeum-
pedagógussal és BOTOS KAROLINA dráma-
pedagógussal.

Szentendrei képtár
(Fő tér 2-5.)
☺ 16:00 Játék harmonikaszóra. Kendőkötés,

köténykészítés, mángorlás. Vezeti: KOVÁCSNÉ
BANA ESZTER múzeumpedagógus.

۩ 17:30 Tárlatot vezet SZIGETINÉ DR. TÓTH
JUDIT A megtalált hagyomány  – Nemzeti-
ségi hagyományok a 21. században című
kiállításban.
18:30 Rendhagyó divatbemutató a Fő
téren.
19:30 Mentés másként… Hagyományőrzés
a neten – MILBICH TAMÁS grafikus, illuszt-
rátor előadása.

kmetty János kiállítás
(Fő tér 21.)

20:00-23:00 A Színház- és Filmművészeti
Egyetem vizsgafilmjeit vetítjük

Vajda Lajos Emlékkiállítás
(Hunyadi u. 1.)
۩ 17:00 A Vajda Lajos Emlékkiállítás megnyitója. 
♫ 17:35 Vujicsics Tihamér Zeneiskola diákjai-

nak szaxofon mini koncertje. Kísérő tanár:
NAGY VIKTOR.
18:00 „Oly korban éltem én e földön…” –
zenés irodalmi tárlatot vezet KRIZBAINÉ
SZABÓ ÉVA múzeumi tanácsos.

ámos Imre – Anna Margit kiállítás
(Bogdányi u. 12.)
♫ 18:00-18:30: Vujicsics Tihamér Zeneiskola

ütős tanszékének mini koncertje. Elhang-
zik: Thierry Deleruyelle: Face to Face, Nico-
las Martynciow: Tchik. Kísérő tanár: GULYÁS
MÁTÉ.
22:00 A Szív-kamara Színház előadja 
Yazmina Reza: Művészet című darabját
Yasmina Reza bámulatos színházi érzékkel és
finom lélekrajzzal megírt komédiája az
utóbbi évek legnagyobb nemzetközi színházi
sikere lett: 1994-es keletkezése és hatalmas
párizsi sikere óta vagy ötven helyen mutatták
be Európa-szerte.
Megmutatja, hogy a barátságot – vagy a sze-
relmet – szinte sosem nyilvánvalóan fontos,
hanem látszólag mellékes dolgok határozzák
meg; megmutatja, hogyan válik egy meggon-
dolatlan mondat gyújtóanyaggá, hogyan lesz
egy semmiségből nagy ügy; megmutatja, mi-
lyen sajátosan ingatagok a hármas kapcsola-
tok a családban, társaságban, hivatalban,
hogyan lehetnek a nők mindenütt jelenvalóak
egy csak férfiakról szóló darabban; hogy ho-
gyan működik a férfilélek és hogyan kezdőd-
nek a polgárháborúk. 
Így a fehér festmény magának a darabnak 
a jelképe lesz, amelyre mint vetítővászonra 
a legmulatságosabb, legabszurdabb, leg-
komplikáltabb érzések vetülhetnek. 
Szereplők: Marc: MIKLÓS MARCELL, Serge:
HORVÁTH CSONGOR, Yvan: LŐRINCZ SÁNDOR
Közreműködik: HORVÁTH KLÁRA
Rendező: a Társulat



10

Czóbel Múzeum – Ilosvai Varga István 
Állandó kiállítás (Templomdomb 1.)
♫ 18:30 Melis László: Batman egy rossz

napja című művét előadja a DALOS 
MARGIT  – BARNÁS DÁNIEL hegedű duó. 
19:00 Csendélet hegedűvel – alkotás
BIHON GYŐZŐ festővel, amelyhez minden
vállalkozó kedvű látogatónk korhatár nélkül
csatlakozhat. Az egyéni alkotások mellett
szeretnénk egy nagy, közös festményt készí-
teni meghívott képzőművészek és vendége-
ink együttműködésével. Az elkészült képet
a zene világnapján aukcióra bocsájtjuk, és a
befolyt összeggel a zeneiskolát támogatjuk.

Szentendrei MűvészetMalom
(Bogdányi u. 32.)

18:00 MalomCafé: könyvbemutató 
gubcsi Lajos: MAgYAR MŰVÉSZETÉRT –
25 ÉVES gYERMEkEM című reprezentatív
albumának bemutatója.

۩ 19:00 Tárlatot vezet: HERPAI ANDRÁS művé-
szettörténész a „MŰVÉSZET ÉS TÉR – Nem-
zetközi grafikai kiállítás a XX. század
második feléből” című kiállításban.

۩ 20:00: Staféta tárlatvezetés a „Test-
objektív” című kiállításban. Testtudat és
énkép tréning kezdőknek és haladóknak!
Rendhagyó tárlatvezetés keretében művé-
szek: VINKLER ZSUZSI, VINCZE OTTÓ, vala-
mint a kurátor: KOPIN KATALIN művészet-
történész kalauzolják a látogatót a művek
háttérvidékére, bemutatják a műalkotás
útját a gondolattól a megvalósulásig. A szót
egymásnak adva személyes impressziók,
motivációk és a testről vallott szubjektív
gondolatok is felszínre kerülnek.

♫ 21:00 MEZÍTLáBAS ZENÉSZEk: 
Paris-Rio-Buenos Aires ¡de Budapest!
Három zenész Budapesten. Képzeletbeli úti
céljuk: Párizs, Rio, Buenos Aires.
Három utas Budapesten. 
Múltjuk Párizs, Rio, Buenos Aires. 
Jelenük Budapest.

A Mezítlábas Zenészek:
BODROGI ÉVA  – ének
KOLTAI KATALIN – gitár
BARTEK ZSOLT – klarinét
BOLCSÓ BÁLINT – élő elektronika

22:00 Testművészet tréning. Fizikai és
mentális tréning kezdőknek és haladóknak!
Vezeti: FEHÉR MARIANNA aerobik sport-
edző, gerinctréner. 
A kiállítótérben végzett rendhagyó 
testedzés során a tükörképünk helyett 
a műalkotásokkal szembesülünk, és a 
művészek szemszögéből tekinthetünk az
emberi testre. Test és művészet közvetlen
kapcsolatba kerül. Az erő és a relaxáció 
tökéletes összhangját megvalósító 
gyakorlatsor fókuszában az ember áll, mint
funkcionális egység. 

galériák

۩ 15:00 PÉTER-PáL gALÉRIA (Péter-Pál u. 1.)
Kiállítás-megnyitó Lap-Top-On címmel.

17:30 MŰVÉSZTELEPI gALÉRIA (Bogdányi
u. 51.)
A múlt emlékei, a jövő lehetőségei. 
Beszélgetés BALOGH LÁSZLÓ Munkácsy-
díjas festőművésszel Sz
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۩ 18:00 ERDÉSZ gALÉRIA (Bercsényi u. 4.)
MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ és CSONTVÁRY
KOSZTKA TIVADAR képeiből nyílik kiállítás a
Mesterek-Művek-Mesterművek című 
sorozatban. A kiállítást megnyitja: ERDÉSZ
LÁSZLÓ galériatulajdonos.

♫ 19:00 kUTAS – P’ART gALÉRIA
(Dunakorzó 10.)
Örömblúz. Fellépnek: SIPOS MIHÁLY 
és FENYŐ RÓBERT.

SZENTENDREI RÉgI MŰVÉSZTELEP
(Bogdányi u. 51.)

17:00-23:00 Műhelylátogatás AKNAY
JÁNOS Kossuth-díjas képzőművésznél

VÉN kECSkE gALÉRIA (Dumtsa J. u. 15.)
„Lélek Angyalok” címmel új kiállítás látható.

VAJDA LAJOS STÚDIó
(Péter-Pál u. 6.)

A magyar parasztság a
csillagos ég alatt – Egy
tanyasi kovácsműhely
emlékére.
KIS TÓTH FERENC Mun-
kácsy-díjas festőművész kiállítása. 

PALMETTA DESIgN gALÉRIA (Bogdányi u. 14.)
A galéria 23:00 óráig tart nyitva.

METSZET gALÉRIA (Fő tér 14.)
A galéria 23:00 óráig látogatható.

INNO ART gALÉRIA (Fő tér 20.)
A galériában számos érdekesség várja a lá-
togatókat.

Egyéb programok

15:00-22:00 kOMP – kORTáRS MŰ-
VÉSZETI PIAC (Dumtsa Jenő utca)

17:00 gALÉRIASÉTA RAPPAI ZSUZSÁVAL.
Találkozás a Fő téren a Szentendrei Képtár
előtt.

15:00-22:00 SZAMOS MARCIPáN 
MÚZEUM (Dumtsa Jenő u. 14.)
Marcipán Manufaktúra. A MUZÉJSZENT-
ENDRE karszalaggal a belépés ingyenes.

19:00 DALMáT káVÉZó (Kmetty tér)
Pusztaszeri László: Császárvadászok című
színművét átdolgozta és zenéjét szerezte 
C. TÓTH JÁNOS. 
A zenés, abszurd történelmi játék 
keresztmetszetét Császármorzsák – szinteti-
zátorral címmel, rendhagyó történelemóra
keretében adja elő a szerző.

♫ 20:30 gŐZHAJó káVÉZó ÉS gALÉRIA
(Gőzhajó u. 3.) WASZLAVIK „GAZEMBER”
LÁSZLÓ, A Gőzhajó Kávézó és Galéria épüle-
tének egykori lakója, ma is szívesen tesz lá-
togatást  – szinte minden nap  – szerény
kávézónkban. Tangóharmonikával kísért
népdalaival gyakran fakasztja dalra, mi több
perdíti táncra Kávézónk apraja-nagyját. A
múzeumok éjszakáján is egy ilyen rendha-
gyó „GAZI” esttel szeretnénk részt venni.

♫ 20:00-22:00 BÜkkÖS HOTEL**** & SPA
(Bükköspart 16.)
A hotel teraszán jazzes harmonikakoncert.

۩ 22:00 ADRIA káVÉZó (Kossuth u. 4.)
SZALAY ANDRÁS művészettörténész retró
diaképes vetítése.

ÉDENI ÉDESSÉgEk BOLTJA (Dumtsa Jenő u. 9.)
Nyitva 23:00 óráig.

kARáCSONY MÚZEUM ÉS SZALON
(Bercsényi u. 1.) Nyitva 23:00 óráig

kERáMIA kIáLLÍTáS ÉS
VáSáR (Alkotmány u. 2.)
Nyitva 23:00 óráig 

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
Teátrum
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Tisztelet az „álomgyárnak”

PAUL BLAkE: RóMAI VAkáCIó című darabját
mutatja be a Szentendrei Teátrum és az Orlai
Produkció idén nyáron. Ki ne emlékezne a klasz-

szikus romantikus filmre,
mely Audrey Hepburnt pá-
lyáján elindította? Most a
színpadon követhetjük újra
végig a renitens hercegnő
titkos útját. A darab rende-
zője Pelsőczy Réka, akivel
a próbák idején beszélget-
tünk a zenés játékról. 

u Miért választottad ezt a filmklasszikust? 
Nem én választottam… Orlai Tibor már rég sze-
retett volna Fekete Ernőre kihozni egy darabot,
és engem kért fel a rendezésre. Sok minden ke-
rült szóba, és végül a Római vakáció is Zöldi Ger-
gely dramaturg és fordító ötlete volt. Tenki Réka
személye evidens volt számomra. Örülök, hogy
elvállalta a szerepet. A szereposztásom komp-
romisszum nélküli. Hernádi Judit, Szikszai Ré-
musz, Márton András, Cseh Judit, és a most
végzős, gyönyörű hangú Nagy Dániel Viktor,
mind nekem való emberek.

u Hányszor láttad a filmet?
A filmet egyszer láttam, kamaszkoromban,
mikor még csak álmodoztam a szerelemről. Gre-
gory Peck gyönyörű férfi, Audrey Hepburn arca
és lénye úgy él az emberekben, ami más előjel-
lel ugyan, de csak Marylin Monroe-hoz hason-
lítható. Olyan sugárzó lény, akire iparágat lehet
építeni. Mindketten elegánsak, szellemesek,
könnyedek a vásznon. Mintha nem is emberek
lennének.

uMiben tér el az előadás az eredeti történettől?
Az én gyerekkori meséim a régi amerikai filmek
voltak. Ezek miatt a mesék miatt a zenés-táncos,
hatalmas szaktudással megírt, megrendezett, el-
játszott, eltáncolt filmek miatt akartam színész
lenni. Lehet, hogy ezek a történetek nem való-

ságosak, hogy ilyen emberek nincsenek, de
mégis, valami lényegit szólítanak meg bennünk.
Valamit, amiről elfeledkezünk. Valamit, ami sok-
kal fontosabb, mint az az átlátható, kiszámítha-
tónak vélt kis mikrokozmosz, amiben minden
nap meghalunk egy kicsit.
Ezzel az előadással tiszteletemet és hálámat sze-
retném kifejezni a Mozi világának, az „Álom-
gyárnak”, a Régi Nagyoknak, rendezőknek és
színészeknek. 
A mi Római vakációnk egy filmgyárban fog ját-
szódni, az 50-es években, ahol színészek próbál-
nak a forgatás előtt, készülnek a szerepeikre.

u Hogyan tudod megidézni a szentendrei
színpadon az Örök Várost, Rómát?
Ezt a nézők képzeletére bízom! Mindenkinek
megvan a maga Rómája, úgysem tudnék min-
denkinek megfelelni.  A színészek mindent elhi-
tető játéka, és a szöveg, ami rengeteg helyszínt
megemlít, a Colosseumtól, a Trevi-kúton át a
Café Roccáig – remélem, Rómába repíti a nézőt
az előadás idejére.

u Az ötvenes évek hangulatát ötvözi a húszas-
harmincas évek zenéjével az adaptáció. Miért
éppen Cole Porter dalai szövik át az előadást? 
Ez egy viszonylag friss adaptácó, Paul Blake
munkája. Az ő ötlete volt, hogy a történetet
ezekkel az amerikai dalokkal dúsítsa… Nem akar-
tuk őket lecserélni. A zenei vezetőnk Wagner-
Puskás Péter, ő lesz a zongoránál. Játékát Varga
Vince DJ fogja kiegészíteni különböző ritmusok-
kal, effektekkel. Ők is a színpadon lesznek majd,
mint a filmgyár hangtechnikusai.

u Munkával töltöd a nyarat, vagy akad egy kis
idő pihenésre is?
A bemutató július 26-án lesz, úgyhogy ezt a nya-
rat – szokásommal ellentétben –, munkával töl-
töm, de miután a darab címe Római vakáció, ez
nem teljesen fedi a valóságot. Remek csapattal
dolgozom, idén velük töltöm a vakációt, kicsit Ró-
mában, kicsit Budapesten, és kicsit Szentendrén.

Széles NóraSz
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Azok inspirálnak, akikkel
együtt állok a színpadon

A SZÍV HÍDJAI turné-
bemutatóját láthatjuk a
Szentendrei Teátrum szín-
padán július 12-én. A
nagysikerű regény és 
filmadaptáció főszereplői 
Udvaros Dorottya és
László Zsolt. 

u A Szív hídjai az a tipikus, nagyon szerethető
film, amit esős estén, sok-sok zsebkendő és
csoki társaságában, elsősorban nők néznek.
Egyetért ezzel? 
Igen, hiszen egy nagy szerelem történetét me-
séli el az eredeti regény, a Madison hídjai. Négy
ember szemén keresztül bontakozik ki a téma,
amely a legmélyebb emberi érzelmekről szól. 

u Az előadás az eredeti műre, Robert James
Waller regényére vagy inkább a film narráció-
jára támaszkodik?
Zöldi Gergely remek dramaturgiája nagyrészt a
film elbeszélésére támaszkodik, ami ugyanolyan
nehéz feladat, mint a regényben elbeszélt érzel-
mek színpadi adaptációja. A színpadon nem 
tudunk – de nem is akarunk – a film technikai
sajátosságaival versenyezni, más eszközökkel
kell megjelenítenünk a két főhős érzelmi viha-
rait. A legnagyobb nehézség talán a filmmel
szemben, hogy ott könnyebb a közeli képekkel
az érzelmeket átadni.

u Hogy érzi magát a titokzatos idegen szere-
pében?
Nagy kihívás, szép feladat Clint Eastwood után
megformálni a karaktert, de eszembe sem jut
megnézni újra a filmet, mert úgy gondolom,
hogy ami ott, a vásznon létrejött, és működött,
azt a színpadon a mi törvényszerűségeinkkel,
személyiségünkkel újra tudjuk teremteni.

u A darabot Szentendrén és a fővárosban is
láthatja a közönség…
A bemutató június végén lesz az Óbudai Társas-
körben, ezután játsszuk el Szentendrén, ősztől
pedig a Belvárosi Színházban folytatódnak az
előadások. Van bennünk izgalom, mert többféle
helyszínre kell adaptálni ugyanazt az előadást.
Más terekhez, más színpadhoz másképp kell át-
ültetni a jeleneteket.

u Nemcsak színpadon láthatjuk, de rengeteg
filmben is játszik. Melyik munka áll közelebb
az egyéniségéhez?
A film és a színpadi játék különböző állóképessé-
get, más koncentrációt igényel. A színház a pilla-
natról szól, s ezt a pillanatot viszi magával emlék-
ként a közönség, míg a film ugyanúgy maradandó,
mint a könyv. Életem nagy része a színpadon telik,
de ugyanolyan szívesen szerepelek filmekben. Szo-
morú, hogy egyre több év telik el anélkül, hogy új
tévéfilmek, mozifilmek születnének. 

u Milyen új feladatok várják a közeljövőben? 
A szív hídjai bemutatója után Szegeden, majd 
az Arénában játszom el Asztrik főpap szerepét az
István, a királyban. A Vígszínházban Alföldi Róbert
rendezésében, Stohl András mellett játszom
majd a Danton halálában. Nyáron vár még egy
érdekes utazás, a hét éve Szentendrén is játszott
Tartuffe-fel Horvátországban lépünk fel.

u Milyen nyelven játsszák?
Magyarul, szinkrontolmáccsal mutatjuk be a da-
rabot Rijekában. Izgalmas feladat lesz Parti Nagy
Lajos szövegét így tolmácsolni.

u Minden színésznek vannak szerepálmai...
Ha szakmai összegzést kellene készítenie, 
hiányzik-e még valami a palettáról?
Az élet elhalmozott jobbnál-jobb szerepekkel,
nem is volt soha szerepálmom. Számomra a
sokkal fontosabb a közeg, ahol vagyok, elsődle-
ges a „humanoid tényező”, mert azok inspirál-
nak, akikkel együtt dolgozhatok, akikkel együtt
állok a színpadon.                              

Széles Nóra

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
Interjú
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Június 27. csütörtök, 19:00, Pest
Megyei Könyvtár színházterme
Parti Nagy Lajos: 
l BIVALY- SZUFLÉ
– tragikomédia 

A Szkéné, a Tatabányai Jászai Mari Színház 
és a Nézőművészeti Kft. közös produkciója 

Pepets | Scherer Péter
Kapauer | Mucsi Zoltán
Macila | katona László
Kiscián | kovács krisztián
Tapaczkyné, volt bába, Stüszev, helyi orvos
Helmutsenkó, rendőrfőnök, Helmunffy, 
polgármester, Fitti Poldi, főgengszter | 
Horváth Lajos Ottó

Látvány: Keszei Borbála – Pallós Nelli
Asszisztens: Megay Nóra
A rendező munkatársa: Gyulay Eszter
Rendező: göttinger Pál

Négy kisstílű bűnöző a nagy fogás után a geng-
szterfőnök elől menekül. Útközben kénytelenek
átmenetileg megszállni egy erdőszéli, elhagyott,
romos házban. Ülnek és várnak a világ végén. 
S eközben rengeteg minden történik bennük és
közöttük. A bűnözők, példázatoknak is beillő tör-
ténetek során, komoly átalakuláson mennek ke-

resztül és lassan, de biztosan mindannyian meg-
találják magukat. A történet bár valós és hihető,
mégis tele van lehetetlen helyzetekkel, morbid-
sággal, különös karakterekkel és szórakoztató
abszurd humorral.
A Nézőművészeti Kft. négy fős társulata (Mucsi
Zoltán, Scherer Péter, Katona László és Kovács
Krisztián) Horváth Lajos Ottóval kiegészülve egy
megrázóan mély és derűsen szórakoztató em-
beri történet megvalósítására vállalkozik. A ren-
dező Göttinger Pál, aki először dolgozik együtt a
társulattal. 

Az előadás időtartama 2,5 óra, egy szünettel 

• Belépőjegy: 2500 Ft
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Július 4. csütörtök: előbemutató,
5. péntek: bemutató, 6. szombat,
20:30, Városháza udvara
(Esőnap: július 7. vasárnap) 

A Szentendrei Teátrum bemutatja: 

Lőrinczy Attila: 
l kÖNNYŰ PRÉDA  
– zenés komédia két részben 

Klárika (kb. 40), hervadó szépasszony, 
friss özvegy | Pikali gerda
Richter Úr (70 felé), az elhunyt barátja 
és cégtársa | Bezerédi Zoltán
Dr. Zám (70 felé), az elhunyt barátja, 
nőgyógy. főorvos | Balikó Tamás
Márta, alias Főnix Mirella (70 felé), az elhunyt
nővére | Margitai ági
Misike (kb. 40), a nevelt fia | kelemen József
Patek (kb. 40), Misike barátja, 
zenész Floridában | Sarkadi kiss János
Kincső (18), meglepetésvendég 
Erdélyből | gonda kata e.h.
Krisztián (nincs még 30), 
ifjú titán | Lakatos Máté e.h.
Sankó, ifjú autó tolvaj | Hajmási Dávid e.h.
Yvette, egyszerű, könnyűvérű 
lány | Piti Emőke e.h.

Díszlet-jelmez: Fogel Adrienn
Hangszerelés: Dobri Dániel 
Asszisztens-ügyelő: Csorba Mari
Rendező: Réthly Attila

Lőrinczy Attila a kortárs drámaírók középgene-
rációjának egyik legjelentősebb és legsikere-
sebb alkotója, az elmúlt tizenhárom évben hét
darabját mutatták be a Budapesti Katona József
Színháztól az Új Színházig, Szegedtől Kaposváron
át Szombathelyig. Legújabb műve, a Könnyű
préda egy zenés vígjáték, társadalmi szatíra, for-
dulatos és mulatságos látlelet napjaink Magyar-
országáról. 

A halotti toron játszódó történet központi alakja
egy negyven körüli hervadó szépasszony, Klá-
rika, aki épp most veszítette el majd harminc
évvel idősebb férjét, Suhanik Mihályt, a város
nagy tekintélyű prominensét, a dúsgazdag épí-
tési vállalkozót. Húsz évet éltek együtt; Klárikát,
aki annak idején szinkronúszó volt, húszéves ko-
rában karolta fel, majd vette feleségül Suhanik
úr, az akkor ereje teljében lévő, ötvenhez köze-
ledő férfi. Klárika úgy reméli, Mihály halála után

új életet kezdhet.
Titokban erre
várt, erről ábrán-
dozott, hogy majd
most kezdődik a
mámoros, a cso-
dálatos szabadság
és önmegvalósí-
tás. Még csaknem
fiatal, még csak-
nem gyönyörű,
tán még szülhet
is, gondolja, de
persze meg-meg-

legyinti már az öregedés réme is. Az özvegy
csaknem mindig könnyű préda, Klárikát pedig
kislányos együgyűsége, hiszékenysége és szer-
telen, rajongó természete különösen alkalmassá
teszi e szerepkör betöltésére. A körötte megje-
lenők mind rávetik magukat a prédára, ki ezt, ki
azt akarna tőle, őszinte érzelmektől, üzleti meg-
fontolásból, szent meggyőződésből vagy alantas
haszonleséstől vezérelve.
A színmű zenei részét azok a népszerű slágerek
adják, melyek a történet csúcspontjain a szitu-
ációhoz és a karakterekhez illően megszólalnak.
A darab ősbemutatója alkalmával, 2011-ben a
Szombathelyi Karneválszínház előadásában ha-
talmas sikert aratott. A szentendrei előadás ré-
szint sztárszereposztással, részint a Kaposvári
Egyetem negyedéves színészhallgatóinak közre-
működésével, osztályvezető tanáruk, Réthly At-
tila rendezésében kerül színre.  

• Belépőjegy: 3000 Ft 

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
Teátrum

Pikali Gerda
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Július 12. péntek, 13. szombat, 19.
péntek, 20:30, Városháza udvara  
(Esőnap: július 14., 19-én eső esetén a hely-
szín: Pest Megyei Könyvtár színházterme)

l A SZÍV HÍDJAI  
Robert James Waller: Madison megye hídjai
című regénye alapján 

Játsszák: 
Udvaros Dorottya 
László Zsolt
Szamosi Zsófia
Chován gábor 

Díszlet, jelmez: Zeke Edit
Grafika: Csáfordi László
Dramaturg: Zöldi Gergely
Rendező: Novák Eszter 
Producer: Orlai Tibor 

Az előadás az Óbudai Társaskör és az Orlai 
Produkciós Iroda együttműködésével jött létre.  

1965. Amerikai kisváros. 
Egy nő, aki Olaszországból Amerikába költözött,

hogy régi terveit feladva, feleség és anya legyen
egy farmon. 
Egy férfi, aki a National Geographic számára ké-
szít fényképeket a környék fedett hídjairól. 
Egy véletlen találkozás, amelyből megrendítő
szerelem lesz. 
Sorsuk talán mindig egymás felé tartott – még
ha nem is tudtak róla. 
Négy napjuk van rá, hogy gyökeresen megvál-
toztassák egymás életét.
Lehetséges ez? 

A Madison megye hídjai Robert James Waller
nagy sikerű regényének filmváltozata Meryl
Streep és Clint Eastwood főszereplésével meg-
hódította az egész világot. Magyarországon elő-
ször Udvaros Dorottya és László Zsolt kelti életre
a felkavaró történetet. 

Az előadás turnébemutatója Szentendrén lesz. 

• Belépőjegy: 3000 Ft
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Bemutató: július 26. péntek
További előadások: 27. szombat,
augusztus 2. péntek, 3. szombat,
20:30, Városháza udvara
(Nyilvános főpróba: augusztus 25. csütörtök) 
(Esőnap: július 28., augusztus 4. vasárnap) 

Paul Blake: 
l RóMAI VAkáCIó 
– zenés játék Cole Porter dalaival   
A Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkció
közös bemutatója
Fordította: Zöldi Gergely

Joe Bradley | Fekete Ernő
Anna hercegnő | Tenki Réka
Vereberg grófnő | Hernádi Judit
Irving Radovich | Szikszai Rémusz
Francesca | Cseh Judit
Udvarmester, Mr. Hennessy | Márton András
Narrátor, Dr. Bonnachoven, Tom, Mario, 
Pincér, Szomszéd, Inas | Nagy Dániel Viktor
Zenei vezető: Puskás Péter
Díszlettervező: Kalmár Bence 

Jelmeztervező: Tihanyi Ildikó
Koreográfus: Fejes Kitty
Dramaturg: Zöldi Gergely 
Vetítés: Varga Vince
Rendező: Pelsőczy Réka

Egy örök klasszikus: a romantikus Audrey Hepburn
- Gregory Peck film színpadon, Cole Porter dalokkal. 
Egy kicsiny ország trónörököse, Anna hercegnő
hivatalos látogatásra érkezik Rómába. Vele uta-
zik az udvar néhány szigorú képviselője, s min-
den pillanatát protokoll események töltik ki. A
lány fellázad, s egy váratlan pillanatban megszö-
kik, hogy felfedezze az Örök Várost. Persze azon-
nal nyomába szegődik a bulvársajtó, hogy
szaftos pletykákkal szolgáljon a közönségnek. 
Élükön az elszánt Joe Bradley, aki mindenáron
nagy sztorit akar szállítani megrendelőinek – ha
kell, magába is bolondítja a hercegnőt. Felvétel
indul… Tessék!

• Belépőjegy: 3000 Ft
• Nyilvános főpróba: 1500 Ft, jegyek a helyszínen,

korlátozott számban kaphatók

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
Teátrum

Mindent egy helyen!
• KisgépKölcsönzés •

•deKoráció, bélyegzőKészítés • 
• laKástextil, szőnyeg • 

A LIDL MELLETT
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Augusztus 10. szombat, 20:00, 
Városháza udvara
(Esőnap: augusztus 11. vasárnap) 

Örkény István: 
l TóTÉk
– tragikomédia két részben

Az Örkény Színház előadása  

A szerző regényéből a szövegkönyvet készítette
és a dalokat válogatta: Gáspár Ildikó 

Játsszák:
Csuja Imre
Pogány Judit
Takács Nóra Diána
Epres Attila
Ficza István

Zenészek:
Veér Bertalan / Veér Csongor – hegedű, gitár
Bartek Zsolt / Tóth Csaba – klarinét, szaxofon
Fánczi Gábor / Szilágyi Attila – nagybőgő
Matkó Tamás / Kákonyi Árpád – zongora, 
harmonika, dobok

Díszlet: Bagossy Levente
Dramaturg: Ari-Nagy Barbara
Jelmez: Benedek Mari
Súgó: Kanizsay Zita
Zenei vezető: Kákonyi Árpád, Matkó Tamás
Ügyelő: Sós Eszter
Rendező: Mácsai Pál
Rendezőasszisztens: Érdi Ariadne

Tót Lajos községi tűzoltó a kies Mátraszentan-
nán. Háza tiszta, kertje napfényben fürdik. Ha a
fia nem szolgálna az orosz fronton, Tót Lajos
csak a rádióból tudná, hogy háború van. Amikor
a fia parancsnoka egy szép napon megjelenik,
hogy Tótéknál pihenje ki a háború megrázkód-
tatásait, Tót Lajos és családja mindent megtesz
azért, hogy az őrnagy jól érezze magát. Min-
dent, ami emberileg lehetséges. De hogy mi az,
ami emberileg lehetséges, ínséges időkben leg-
alábbis nézőpont kérdése.
„Ha egy kígyó (ami ritkaság) fölfalja önmagát,
marad-e utána egy kígyónyi űr? És olyan erőha-
talom van-e, mely egy emberrel ember voltát
megetethetné? Van? Nincs? Van? Fogas kér-
dés!” – Örkény István

Az előadás két részes, hossza 2 óra 50 perc. 

• Belépőjegy: 3000 Ft 
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Augusztus 16. péntek, 20:30, 
MűvészetMalom udvara

l HYMEN 
A Frenák Pál Társulat táncjátéka 

koreográfia és szcenográfia: Frenák Pál
Előadók: Feicht Zoltán, Holoda Péter, Jantner
Emese, Nelson Reguera, Vasas Erika
Koreográfus-asszisztens: Nelson Reguera
Dramaturg: Varga Mátyás
Zene: Parabryo
Zenei munkatárs: Sepsi Ádám
Kosztüm: Schopp Ildikó, Tamara Barnoff
Fény: Marton János, Frenák Pál
Hang: Hajas Attila | Videó: Vass Gergely
Alpintechnika: Zoltai György

Ünnep – a nagy nap, amikor mindenki a legjobb
arcát szeretné mutatni, amikor mindennek és
mindenkinek tökéletesnek kell lennie, amikor
mindenki boldog… vagy mégsem?
Esküvő van, az alkalomhoz illően tehát mindenki
fehérbe öltözött, ám hiába e civilizációs álca, va-
lójában öt zilált, frusztrációkkal-örömökkel, vá-
gyakkal-indulatokkal teli ember vívja harcait a
kiüresedett térben. Közösséget kellene terem-
teniük, de összefogás és elfogadás helyett csak
dulakodásra és pusztításra képesek. Hiába a szű-
ziesen fehér tér, hiába a vidám összejövetelnek
ígérkező esküvő, a koreográfus ezúttal is szem-
benézésre szólít fel: önmagunkkal és a minket

körülvevő világgal, a saját civilizált rítusaink
mögé rejtett agresszióval és előítélettel, a kap-
csolatteremtésre való képtelenségünkkel. 
Reprezentáció, megfelelési vágy, társadalmi és
gender-kérdések, álomvilág, élethazugságok,
Tom Jones és Brahms – ez az ünnepi menü Fre-
nák Pál felkavaró esküvői ceremóniáján.
A Hymen című produkciót a táncszakírókból,
esztétákból álló szakmai kuratórium jelölte a
2012-es év legjobb táncelőadásának járó Lábán
Rudolf-díjra. 
Frenák Pál 1957-ben született Budapesten.
Gyermekkora meghatározó mozzanata, hogy
szülei siketek és nagyothallók voltak, így első el-
sajátított kifejező eszköze a jelnyelv lett. Útkere-
sésének első állomása Párizs, ahová az 1980-as
évek derekán távozott. Itt a klasszikus balett több
illusztris személyiségével dolgozott, valamint
Cunningham, illetve Limón tánctechnikát tanult.
1999-ben a már tízéves múltra visszatekintő
Compagnie Pal Frenakot fiatal magyar táncosok-
kal kibővítve párizsi és budapesti székhellyel mű-
ködő magyar-francia társulattá alakította, mely
egyedülálló táncnyelvet hozott létre. Ennek fon-
tos jellemzője a mimika, a jelnyelv és a test moz-
gásának integrált használata csakúgy, mint
társműfajok (cirkusz, színház, divatbemutató,
kortárs zene) beemelése az alkotásokba. 

Az előadást felnőtt nézőinknek ajánljuk.
Az előadás a MűvészetMalom Testobjektív című kiál-

lításhoz kapcsolódik, amely a színházjeggyel az elő-
adás kezdése előtt 19:30-tól 20:30-ig megtekinthető. 

• Belépőjegy: 2500 Ft 

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
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Augusztus 24. szombat, 19:30, 
Városháza udvara
(Esőnap: augusztus 25. vasárnap)

l A NYARALáS 
A katona József Színház előadása
Carlo Goldoni azonos című darabja alapján
írták a Mohácsi-testvérek
Fordította: Török Tamara 

Don Gasparo |Vajdai Vilmos
Donna Lavinia | Fullajtár Andrea
Donna Florida | ónodi Eszter
Don Mauro | Rajkai Zoltán
Don Paoluccio | Fekete Ernő
Don Ciccio | kocsis gergely
Don Riminaldo | Takátsy Péter
Don Eustachio | Elek Ferenc
Donna Giuseppina | Rezes Judit
Libera | Jordán Adél
Menichina | Pálos Hanna
Zerbino | Tasnádi Bence

Zenészek: 
Ágoston Béla / Váczi Dániel
Márkos Albert / Ölveti Mátyás
Kovács Márton / Veér Bertalan 

Díszlet: Khell Zsolt m. v.
Jelmez:  Remete Kriszta m. v.
Zene: Kovács Márton m. v.
Dramaturg: Mohácsi István m. v.,
Török Tamara
Asszisztens: Gerlóczi Judit
Rendező: Mohácsi János m. v.

A házasság súlyosan károsítja az Ön és környe-
zete egészségét!

Előadás azokról a visszatartott információkról,
amelyeket a büszke anyakönyvvezető, mint va-
lami mindenható onkológus, elfelejtett elre-
begni: azokról a bizonyos kockázatokról és
mellékhatásokról. Ideje szembesülni a kérlelhe-
tetlen ténnyel, hogy a házasság – illetve bármely
hasonló kapcsolat – lassú és biztos halálhoz
vezet az alagút végén; hogy a házasság elzárja
az artériákat, szívrohamot, tüdőtágulást és agy-
vérzést okoz; hogy a házasság benzolt, nitroza-
mint, formaldehidet, hidrogéncianidot, E223-at
és nyomokban földimogyoró- és tejszármazéko-
kat tartalmazhat. Az Egészségügyi Minisztérium
hivatalos álláspontja szerint a házastársak bol-
dogan élnek, míg az ásó, kapa és a nagyharang
el nem választ.

Carlo Goldoni közel kétszáz darabjának csak tö-
redéke kerül a magyar és az európai színházak
műsorára. 2013 januárjában Mohácsi János 
rendezésében egy ismeretlen Goldoni-darabot
mutatott be a Katona, az 1756-ban íródott 
A nyaralást, amelyben egy előkelő társaság vi-
déken múlatja az időt, esznek, isznak, kártyáz-
nak, vadásznak, egymás gyengeségein gúnyo-
lódnak. A házigazda csalja a feleségét, a feleség-
nek szeretője van, aki viszont más nőkkel csalja
őt, a környékbeli parasztlányok pedig a vendég
nemesurak kegyeit igyekeznek elnyerni.

Az előadás hossza 3 óra 15 perc, egy szünettel 

• Belépőjegy: 3000 Ft Sz
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Augusztus 25. vasárnap, 20:00,
Ferenczy Múzeum udvara

katona József:
l BáNk BáN

Rendező: Alföldi Róbert

A Szentendrei Teátrum különleges bemutatója
Katona Bánk bánja ősbemutatójának 180. évfor-
dulója alkalmából és Gertrúd királyné halálának
800. évfordulója tiszteletére.

Az előadásra megváltott jegyekkel az előadás előtt,
19-20 óra között megtekinthető a Ferenczy Múzeum

„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz […]”
Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–2013. című

történeti vándorkiállítása.

• Belépőjegy: 5000 Ft 

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
Teátrum

 | Felolvasószínház

Gertrúd királyné zsoltáros könyvének egy lapja

FELOLVASó-
SZÍNHáZ  

Augusztusban csütörtökönként 
19 órakor a Dunaparti Művelődési
Ház udvarán (Dunakorzó 11/A)

Folytatódik a tavalyi sikeres sorozat, melyben
még be nem mutatott kortárs drámákat láthat-
hallhat a közönség felolvasószínházi formában.
Idei érdekesség, hogy a három magyar színmű
mellé egy portugál is került. A felolvasásokat,
a megszokott módon beszélgetés követi, me-
lyen a közreműködőkön kívül a szerzők is részt
vesznek. 
Sorozatszerkesztő és a beszélgetéseket vezeti:
Lőkös Ildikó 

• Belépőjegy: 1500 Ft
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Augusztus 1. csütörtök 19:00, 
Dunaparti Művelődési Ház udvara
(Eső esetén: DMH Barlang)

Tiago Rodrigues: 
l EgY PáR kÉT SZóLAM 
Fordította: Kristóf Borbála 

Nő | Csákányi Eszter
Férfi | Jankovics Péter

Dramaturg: Enyedi Éva 
Rendező: kovács D. Dániel 

Az Egy pár két szólam Brian de Palma legendás
filmjével, a Scarface-szel lép párbeszédbe. A pár
életében az utolsó közös emlék a film, hiszen
ennek nézése közben aludtak el.
A szerző érdekes módon keveri össze a film cse-
lekményét a darab cselekményével, szétszálaz-
hatatlanul egymásba kavarodik a két diskurzus… 
Tiago Rodrigues (1977) dráma-
író, dramaturg, színész és ren-
dező, a kortárs portugál színház
legsokoldalúbb alakjainak
egyike. A színművészeti egyete-
met 21 évesen otthagyta, és
csatlakozott a belga illetőségű
tg STAN társulathoz, amellyel több mint 15 
országban lépett föl és még ma is sok közös pro-
dukciót vállal. Volt újságíró, rendezett tévémű-
sorokat, forgatókönyvíróként és színészként
számos filmben is közreműködött. Az Egy pár
két szólam (Coro dos amantes) című darabját a
lisszaboni Culturgestben mutatták be 2007-ben.  

A felolvasást követő beszélgetésen részt vesz a
Melankólia ezerrel – Kortárs portugál drámák
kötet szerkesztője: Urbán Bálint

• Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 8. csütörtök 19:00, 
Dunaparti Művelődési Ház udvara
(Eső esetén: DMH Barlang)

Ménes Attila:
l kALAMBó
– krimi 

Angéla, 30 körüli | Danis Lídia
Kertész, 60 körüli | Újvári Zoltán
Kertészné, 60 körüli | Igó Éva
Őrnagy, 40 fölötti | Bezerédi Zoltán
Klári, Angéla barátnője, 30 alatti | kolti Helga
Mackó, üzletember, 40 körüli | gáspár Tibor
Kabát, üzletember, 30 alatti | Pál András
Rendőrők; civilek és egyenruhások

Dramaturg: Lőkös Ildikó
Rendező: Bezerédi Zoltán 

Családi ház jólétet tükröző nappalija. A színpad
jobb hátsó sarkában bárpult, rajta nyitott lap-
top, háttámlás bárszékek, bal oldalt vitrines
szekrénysor, jobbra kandalló, a párkányán
Buddha szobor. Vázák, csecsebecsék, díszek. Kö-
zépen ülőgarnitúra, fotelek, kanapé, üveglapos
asztal, odébb faragott antik asztal. Balra hátul
lépcső följárat… 
Ménes Attila 1961-ben szüle-
tett Debrecenben. Irodalmi la-
pokban (ÉS, Mozgó Világ,
Alföld, Jelenkor, MŰÚT, Nappali
Ház, stb.) 1986 óta publikál.
Megalapította a Műhely Kör
irodalmi társaságot. 
Hat kötete jelent meg, legutóbb Hidegdauer c.
regénye a Jelenkor Kiadó gondozásában.
Tagja a Szépírók Társaságának, a József Attila
Körnek és az Írók Szakszervezetének.
Ösztöndíjak: Móricz Zsigmond ösztöndíj,
MASZRE ösztöndíj, Bank Austria Literaris ösztön-
díj 2013.

• Belépőjegy: 1500 FtSz
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Augusztus 15. csütörtök, 19:00,
Dunaparti Művelődési Ház udvara
(Eső esetén: DMH Barlang) 

Lénárd Róbert: 
l SkIZOPOLISZ 
– maskarádé tizennégy jelenetben 

André, 18 | Dénes Viktor eh.
Leon, 18 | Lakatos Máté eh.
Ede, 30 | Nagypál gábor
Sztázi, 40 | Homonnai kata
Stefi, 30 | Enyedi Éva
Emerencia, 55 | Horváth Zsuzsa
Klárika, 50 | Nyakó Júlia
Pali, 55 | Spilák Lajos

Dramaturg: Cseicsner Otília
Rendező: Rusznyák gábor 

A darab két, különböző szociális rétegben 
felnövő fiú párhuzamos története. A szálak nem
találkoznak, valami mégis összeköti őket ebben a
szecessziós, már csak fényképezésre jó városban…
Lénárd Róbert Zentán született,
1983 májusában. Az Újvidéki
Művészeti Akadémia rendező
szakán 2008-ban végzett. A sza-
badkai Kosztolányi Dezső Szín-
ház mutatta be diploma-
rendezését, ugyanitt Urbán
András, Olivera Đorđević, Borut Šeparović, Ke-
szég László mellett dolgozott. 2012 márciusa óta
az Újvidéki Színház munkatársa. A 2012-es Nyílt
Fórum Füzetekben jelent meg Virrasztók című
darabja, melyet a Szabadkai Népszínház Her-
nyák György rendezésében mutatott be. A
szerző a Skizopolisz című drámáját a Szabadkai
Népszínház 2012-es drámapályázatára írta. 

• Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 22. csütörtök 19:00, 
Dunaparti Művelődési Ház udvara
(Eső esetén: DMH Barlang)  

Székely Csaba:
l BáNYAVÍZ 
– színmű 

Ignác, katolikus pap | kaszás gergő
MÁRTON, Ignác nevelt fia | Márkus Sándor
ISTVÁN, tanító | Tóth József
IMOLA, a tanító lánya | Eke Angéla 
IRÉN, a pap házvezetőnője | Bozó Andrea 

Dramaturg: Lőkös Ildikó
Rendező: Csizmadia Tibor 

A Bányavíz a trilógia befejező része. Az első két
rész, a Bányavirág és a Bányavakság Magyaror-
szágon először Csizmadia Tibor rendezésében
került színre (ez utóbbit tavaly a szentendrei kö-
zönség is megismerhette), aki ősszel ugyanazzal
a csapattal mutatja be immáron a harmadik
részt. A helyszín: ugyanaz a székely falu, valahol
egy bányavidéken. Most a korábban sokat em-
legetett plébános és az ő szeretője körül forog
a történet. A kívülálló: Márton, aki verseket ír,
és arról ábrándozik, hogy talán kiszakadhatna
innen, és máshol próbálhatna szerencsét… Az
Örkény Színház drámapályázatának nyertes
műve a már ismert fanyar humorral, tragikomi-
kusan ábrázolja ezt a világot. 
Székely Csaba Marosvásárhe-
lyen született 1981-ben. Foglal-
kozása: író, műfordító, szerkesz-
tő. Jelenleg a manna.ro interne-
tes portál szerkesztője és a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem segédtanára. Díjai többek közt: a BBC leg-
jobb európai drámáért járó díja (2009), a Nyílt
Fórum Vilmos-díja (2011), Szép Ernő-jutalom
(2011), az Örkény István Színház drámapályáza-
tának első díja (2012). Bemutatott drámái: 
Bányavirág, Bányavakság.

Belépőjegy: 1500 Ft

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
Felolvasószínház
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Nyitva tartás: hétfőtől-vasárnapig 11.00-23.00-ig
Cím: 2000 Szentendre, Pannónia út 8.

Tel: 06-26/787-287 E-mail: info@vadaszsolyom.hu

A VadászSólyom Étterem és kerthelyiség
szeretettel várja vendégeit

DR. CZUPPON BALáZS
06-20-287-5151 • 06-30-237-4758

szentendrevet@gmail.com

Előzzük meg a bajt, ha lehet! 
Gondoskodjon idős, idősödő 

kedvencéről, hozza el geriátriai 
szűrővizsgálatra.

A csomag tartalmazza a fizikális-, 
ultrahangos, valamint a vérvizsgálatot.
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gYEREkTEáTRUM 
Vasárnap délelőttönként 10 órakor
a Dunaparti Művelődési Ház 
udvarán (Dunakorzó 11/A)
(Eső esetén a DMH Barlangjában) 

Jegyek az előadások előtt, a helyszínen kaphatók
• Belépőjegy: 1000 Ft

• Családi jegy: 4 fő esetén 3000 Ft

Július 7. vasárnap, 10:00, 
DMH udvara
l A 3 kISMALAC 
ÉS A FARkASOk
A Hepp Trupp bábszínház előadása

Látványtervező: Takács Mari
Zene: Ágoston Béla
Báb: Bódiné Kövecses Anna
Díszlet: Nagy Kovács Géza
Játsszák: Nagy Viktória Éva, Schneider Jankó

Előadásunk a pécsi Bóbita Bábszínházban jött
létre 2008-ban. Most, már túl a 150. előadáson,
batyunkban több hazai és nemzetközi fesztivál
díjával, rengeteg gyerekmosollyal és tapssal el-
indulunk Szentendrére, hozzátok, hogy elmesél-
jük: a három kismalac hogyan épít házat, és
győzi le közös erővel – illetve furfanggal –, a pe-
csenyéjükre vágyó farkast. Előadásunk látvány-
világát a gyermekkönyv-illusztrátorként méltán
híressé vált Takács Mari tervezte.

Július 14. vasárnap, 10:00,
DMH udvara
l A SŰRŰ ERDŐ TITkAI
Az ESZTER-LÁNC Mesezenekar interaktív 
koncertje

A zenekar tagjai:
kárász Eszter (ének, ukulele, furulya, tilinkó)
Molnár györgy (gitár, ének)
Clemente gábor (ütőhangszerek)
Veér Csongor (hegedű)
Becze gábor (nagybőgő)

„Dallamok, versek, bábok, buborékok, ukulele,
gitár, bőgő, furulya, dob, derbuka és társai pö-
rögnek ezerrel. Kárász Eszter játszik, táncol, éne-
kel, hadonász, varázsol, miközben viccesen és
kedvesen vagy szomorkásan csengnek-pengnek
a népdalok, a Csukások, Weöresek és Varró
Danik. Jó kis koktél, dupla buborékkal, alkohol-
mentesen.” (Lackfi János)

Július 21. vasárnap, 10:00, 
DMH udvara
l VITÉZ LáSZLó
– vásári bábjáték 

Rendezte: Kovács Ildikó
Tervezte: Majoros Gyula
Játssza: Pályi János
Köszönet Kemény Henriknek, aki kezén éltetve
ránk hagyományozta ezt a figurát!
Szükségünk van olyan szerethető példaképekre,
akik legalább képzeletünkben vagy akár a bábszín-

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
gyerekteátrum
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házban jól elagyabugyálják azt, aki rosszat tesz ve-
lünk s a világgal. Ez a valaki most itt van, s nemes
egyszerűséggel csak Vitéz Lászlónak hívják!
A hagyományos vásári bábjátékban a piros sap-
kás, vidám fickó palacsintasütőjével tanítja mó-
resre az ördögöket és magát a halált is.
Sziporkázó, életvidám kesztyűs bábjáték ez, me-
lyet vásári mutatványok előznek meg. 

Július 28. vasárnap, 10:00,
DMH udvara
l PINOkkIó
a Mesebolt Bábszínház és a Ziránó Színház közös
produkciója
Tervező: Boráros Szilárd 
Collodi meséje nyomán írta: Kovács Géza
Játssza: Pfeifer Zsófia, Varga Péter Róbert

Van egy fabáb, egy faragatlan kis fickó, aki arról
álmodik, hogy igazi gyerek lesz, s az álom egy-
szer csak valósággá válik. Hús-vér gyerek kezdi
meg valóságos életét. Van teremtő apja, még
egy tündéri mama is csatlakozik a kis családhoz,
és egy új, izgalmas történet veszi kezdetét. Egy
család története. Pinokkió felnő, bábjátékos

lesz, mert mi más lehetne egy valaha volt fabá-
búból, s még a távoli Amerikába is eljut. Híres
lesz. Leveleket ír haza a Papának és a Mamának.
Életre kelnek Dzsepettó műhelyében a befeje-
zésre váró bábok, Csodák Mezeje lesz a sütemé-
nyes tepsiből, Csoda Forrás a szódásüvegből,
rettentő bálna a műhelypadból… 
Átélhetjük egy kis fabáb nagyon is emberi vá-
gyait, tévedéseit, füllentéseit, álmait arról, hogy
igazi gyerek legyen.

Augusztus 4. vasárnap, 10:00, 
DMH udvara
l MIMókA
Méhes Csaba előadása

Mimóka egyfolytában játszik. Ha akarja, súly-
emelő hatalmas izmokkal, ha akarja, tyúk, vagy
béka, robotember vagy hős lovag. Vadászik a
dzsungel mélyén, horgászik, autót szerel stb. –
és ehhez nincs szüksége semmire, csak egy üres
színpadra. Meg sok-sok gyerekre, akinek van
kedve vele játszani, vele kacagni, mókázni.
Méhes Csaba, pantomimművész vidám műsora
felhőtlen szórakozás, felejthetetlen élmény ki-
csiknek nagyoknak egyaránt.

Augusztus 11. vasárnap, 10:00, 
DMH udvara
l AZ ARANYHAJÚ 
kIRáLYLáNY
Egyszemélyes bábelőadás kicsiknek 
és nagyoknak 
Majoros Ági Bábszínháza
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Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
gyerekteátrum

Báb- és díszlettervező: Mátravölgyi Ákos
Író: Szabó Attila
Zeneszerző: Nagy Szabolcs
Rendező: Bartal kiss Rita
Játssza: Majoros Ági

Szironka királykisasszony keresztelőjén szörnyű
átok hangzott el. Eleinte kopaszon éli életét, ké-
sőbb meg, hogy az átok folytatódjon, óriásira
növekvő aranyhajával küszködik. Szironka titkos
hódolója, Timót egy hétköznapi kisfiú elindul,
hogy az átkot legyőzve megszabadítsa a király-
lányt szörnyű bajából. Jaj, el ne felejtsem: és
megkérni a kezét.

Augusztus 18. vasárnap, 10:00,
helyszín: MűvészetMalom udvara!
l JáTSSZUNk PANTOMIMET! 
Dvorák & Patka Színház
– interaktív játék 

Előadja: Dvorák gábor, Patka Heléna

Vidám jelenetek, melyekben
együtt kacaghatunk az em-
beri butaságon.
A vicces történetek kisgyer-
mekek számára is értelmez-
hető, átélhető helyzetek,
konfliktusok (enyém-tied,
szeret-nem szeret, jó-rossz
stb.) sorozatára épülnek – pozitív példát adva az
emberi jószívűségről, segítőkészségről, becsüle-
tességről, szeretetről, s pellengérre állítva az
erőszakot, önzést, butaságot…

Tárgyteremtő pantomim, asszociatív játék,
együttes „varázslás” a metakommunikáció és a
gesztusok eszközeivel.

Az előadás a MűvészetMalom Testobjektív című 
kiállításához kapcsolódik,  amely az előadás után

megtekinthető a színházi belépőjeggyel.  

Augusztus 25. vasárnap, 10:00, 
DMH udvara
l AZ ÜVEgHEgYEN TÚL
A Katáng Zenekar koncertje

A zenekar tagjai: 
Farkas Péter (ének, gitár)
kas Bence (ének, dobok)
Chilton Flóra (kelta hárfa)
kaczúr Csilla (harmonika, ír furulya, ének)
Sólyom Imre (bőgő)

A Katáng zenekar „Az üveghegyen túl...” című
műsorában mesebeli utazásra hívja a gyereke-
ket és a felnőtteket egyaránt. Képzeletbeli cso-
daszekéren járják be a mesevilágot: találkoznak
tündérekkel, óriással, boszorkánnyal, megvívnak
a sárkánnyal. Az előadás arra ösztönözi a néző-
ket, hogy bátran vegyenek részt a történések-
ben: segítsenek a csillagoknak, szárnyaljanak
mély szakadék felett, nőjenek hatalmasra, mint
az óriás, és várják a királylánnyal együtt a világ-
híres királyfit.
A történet szövetét többek között Kányádi Sán-
dor, Horgas Béla, Gazdag Erzsi, és Kiss Dénes
megzenésített versei adják. 
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kONCERTEk
Június 21. péntek, 20:00, 
MűvészetMalom udvara 
l SCHWARTZ DáVID kONCERT 
SZTáRVENDÉg: MALEk ANDREA

A MűvészetMalom udvarán június 21-én a
szentendrei Schwartz Dávid lép fel, aki a THE
VOICE tehetségkutató verseny legjobb nyolc
énekese közé jutott. Felcsendülnek majd soul,
blues, pop, rock and roll dalok, az 50-es évektől
egészen napjainkig. Mindezt egy jól összeszo-
kott csapattól halljuk majd, akik a Kőbányai
Zenei Stúdió végzett hallgatói. Az est sztárven-
dége Malek Andrea lesz, aki Dávid mestere volt
a műsorban.  

A zenekar tagjai:  
Tóth Máté – dob 
Dakos Lilla – billentyű 
Szilva János – basszusgitár
Mukli Péter – gitár 
Tiborcz Zsófia – vokál

• Belépőjegy: 2000 Ft

Június 22. szombat, 19:30, 
Ferenczy Múzeum udvara
(Eső esetén: Városháza díszterme) 

l SORRENTóI SZERENáD 
– örökzöld dallamok Itáliából 

„Bel canto” áriák, nápolyi dalok, olasz slágerek
Domenico Menini tenor és Denis Biancucci
zongoraművész előadásában

A duó művészeti vezetője maestro Denis Bian-
cucci, a világszerte musical előadásairól ismert
Stage Entertainment bravúros zongoristája 
(Teatro Nazionale di Milano 2009–2013) és 
zenekari dirigens (Teatro Brancaccio – Róma
2011–12), aki a színházi idényen kívül nagy 
sikerrel turnézik világszerte. A duó másik tagja
egy általa felkért különlegesen szép hangszínű
tenor, Domenico Menini, jelentős európai
pódiumokon fellépő, komoly sikereket elért 
művész.
A koncert során az olasz zenei paletta gyöngy-
szemeiből válogatott, népszerű Verdi, Puccini és
Donizetti bel canto áriák (különleges aktualitása
Verdi születésének 200. évfordulója), autentikus
nápolyi dalok, köztük a „Malafemmena”, „Torna
a Surriento” „O sole mio”, valamint immár le-
gendássá vált örökzöld slágerek „Volare” (Mo-
dugno), „Caruso” (Lucio Dalla) csendülnek fel az
'50 - '60 as évek olasz könnyüzenéjéből, melye-
ket a zongoraművész bravúros játéka köt össze
egymással.
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Denis Biancucci
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E két nemzetközi hírnévre szert tett fiatal mű-
vész magával ragadó tehetségével, együtt zené-
lésük különleges atmoszférájával varázsolja el a
hallgatóságot és a muzsika nyelvén közvetíti, a
„dolce vita”, azaz „édes élet” összetéveszthetet-
lenül olaszos életérzését 60 percben. 
Zenei ínyenceknek és a mediterrán hangulat
kedvelőinek, korra való tekintet nélkül, igazi
csemege ez a dalest, olaszos báj és zenei csillo-
gás magas fokon.

• Belépőjegy: 2000 Ft

A koncertre megváltott jegyek felmutatásával
június 22-én 16 órától  a Ferenczy Múzeumban 

a Múzeumok és Galériák Éjszakája programjainak 
látogatására jogosító karszalagot kap közönség. 

Július 13. szombat, 19:00, 
Dunaparti Művelődési Ház udvara 
(Eső esetén: DMH Barlang)   

l VUJICSICS EgYÜTTES 

Az Európa folk zenekarainak élvonalába tartozó
délszláv népzenei formáció 1974-ben alakult
Szentendrén, az akkoriban kibontakozó táncház-
népzenei mozgalom részeként, kezdetben a
helyi szerb, majd Vujicsics Tihamér gyűjtéseinek
nyomán a hazai horvát közösségekben megőr-
zött népzenei hagyomány ápolására. A tragiku-
san elhunyt népzenekutató és zeneszerző

munkásságát folytatva több mint három 
évtizede hagyományőrző tisztelettel tárják fel a
magyarországi délszláv zene gyökereit. Koncert-
jeiken sajátos hangzású hangszereken, virtuóz
technikával szólaltatják meg különös műgonddal
kiérlelt népzenei feldolgozásaikat. Eredics Gábor
és alkotó-, zenésztársainak repertoárja az archa-
ikus hagyományokból merít, egyben újra is te-
remti azokat. Az Európát, Ausztráliát és a
Közel-Kelet országait bejárt együttes előadásait
saját gyűjtéseik mellett Bartók Béla és Vujicsics
Tihamér által fellelt dallamok teszik izgalmassá.
Koncertjeik gyakori közreműködői olyan kiváló
művészek, mint Sebestyén Márta, Vizeli Balázs,
Miquéu Montanaro vagy fiatal tanítványaik, a
Söndörgő Együttes tagjai. 

Borbély Mihály – szaxofon, klarinét, tárogató,
furulya, okarina, dvojnice, brácstambura 
Brczán Miroszláv – csellótambura, brácstam-
bura, ének
Eredics áron – prímtambura, basszprímtam-
bura, csellótambura, tarabuka, tapan, ének 
Eredics gábor – basszprímtambura, tambura
samica, harmonika, karaduzen, ének 
Eredics kálmán – bőgő, tamburabőgő, 
tarabuka, tapan 
Szendrődi Ferenc – prímtambura, basszprím-
tambura, litarka, brácstambura

• Belépőjegy: 2500 Ft

Domenico Menini 
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Városháza udvara
(Eső esetén a helyszín: Városháza díszterme)

l JAZZ FESZTIVáL 
Fellépők: BORBÉLY MŰHELY, TRIO MIDNIgHT,
FáBIáN JULI & ZOOHACkER

A Szentendrei Nyár keretében zajló Jazz fesztivál
közel 10 éves múltra tekint vissza. A Borbély Mű-
hely, mint házigazda, állandó szereplője a fesztivál-
nak, mellettük a hazai jazz élet szinte valamennyi
meghatározó személyisége fellépett már. 

BORBÉLY MŰHELY

A zenekar az ezredforduló táján alakult a nép-
és világzene, a jazz és a kortárs zene területén
egyaránt otthonosan mozgó, eMeRTON, Artis-
jus, Lovagkereszt és a Liszt-díjas Borbély Mihály
vezetésével, hasonló szellemű és gondolkodású
muzsikusok csatlakozásával. Improvizatív zené-
jüket a jazz különböző irányzatainak, valamint a
Kárpát-medence és a Balkán népzenei öröksé-
gének ötvözése jellemzi, érdekes dallamfordu-
latokkal, olykor finoman áttetsző, máskor
erőteljes ritmusokkal, illetve kortárs zenei ele-
mekkel. Hazai és európai koncertjeik mellett
kétszer is nagy sikerrel szerepeltek Mexikóban.
2004-ben eMeRTon díjat kaptak „Az év jazz
együttese“-ként. Első albumuk (Meselia Hill) a
rangos hazai szaklap, a Gramofon kritikusi sza-
vazásán elnyerte „Az év magyar jazzlemeze“
díjat, következő, Hommage á Kodály című leme-
zük szintén pozitív fogadtatásra talált mind a
szakma, mind a közönség részéről. Megjelenés

előtt álló legújabb albumukon (Hungarian Jazz
Rhapsody) régi magyar slágerek és jazz darabok
feldolgozásai szerepelnek.
„Borbély muzsikája a magyarok, szerbek, tótok,
svábok, zsidók és cigányok alkotta pomázi ol-
vasztótégelyből indul ki, s innen tágítja a hatá-
rokat, egészen az afroamerikai improvizatív
zene, vagyis a dzsessz forrásvidékéig. Nem meg-
lepő – és nem is túlzás –, hogy Borbély a leme-
zen többször is Bartók Béla művészetére
hivatkozik: a Meselia Hill a bartóki tiszta forrást
örökíti át a 21. századba.“  (Magyar Hírlap – Ret-
kes Attila)

Borbély Mihály – szaxofon, tárogató
Tálas áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
Baló István – dob
info: http://mihalyborbely.hu

TRIO MIDNIgHT

Oláh Kálmán 1990-ben alapította meg a Trio
Midnight nevű, újító szellemű dzsessztriót, ezzel
a formációval ma is rendszeresen fellép nagy-
hírű fesztiválokon. Szerepeltek például az olasz-
országi Umbriában, a spanyol Getxo vagy a
belga Ciney Jazz Nights fesztiválon. Az utóbbin
(azóta 'Leffe-Dinant Jazz Nights') megalakulása
óta szinte minden évben részt vett a trió, többek
között olyan világsztárok közreműködésével,
mint Lee Konitz, akivel két közös lemezt is készí-
tettek. A legutóbbi, 2012-es fesztiválon Joe Lo-
vano és Philippe Chaterine volt a partnerük.  
A Trio Midnight a mai magyar dzsessz három je-
lentős egyéniségét egyesíti egy formációban.
Tagjai: Oláh Kálmán (zongora), Egri János (nagy-
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bőgő) és Balázs Elemér (dob). Az együttest
szinte indulása óta a legjobb fiatal magyar 
mainstream együttesként ismeri el mind a
szakma, mind a közönség. A Német Jazzpódium
kritikusa Európa egyik legkiemelkedőbb triójá-
nak nevezte a formációt. 
A mai, kiforrott Trio Midnight stílusa több mint
mainstream dzsessz – elsősorban standardekre
és Oláh Kálmán  kompozícióira épülő, többféle
irányzatot magába foglaló, kreatív „contempo-
rary” dzsessz, melynek lényeges része a sponte-
naitás és a kollektív improvizáció. Az együttes
jelentős nemzetközi hírnévre tett szert. Már
1995-ben elsők lettek az egyik legfontosabb eu-
rópai nemzetközi versenyen, a belgiumi Hoeila-
artban, ahol Oláh Kálmán a legjobb szólista díját
is megkapta. 2000-ben elnyerték a Magyar
Rádió „eMeRTon” díját az év dzsesszegyüttese
kategóriában. Az együttes sokoldalúságának kö-
szönhetően számos rangos európai fesztiválon
és klubban léptek fel, világhírű szólistákkal. 2005
decemberében megjelent lemezükön – melyen
a dzsessz egyik legnagyobb, korszakalkotó 
szaxofonos egyénisége, Lee Konitz játszik a 
trióval – annak a nagysikerű koncertnek a felvé-
tele hallható, mely a belgiumi Dinant Jazz Nights
fesztiválon hangzott el 2000-ben. 

Oláh kálmán – zongora 
Egri János – nagybőgő
Balázs Elemér – dob 

FáBIáN JULI & ZOOHACkER
Az elektroakusztikus formációt 2011-ben alapí-
totta a két különböző műfajból érkező, a közös
hangot mégis hamar megtaláló fiatal zenész: 
Fábián Juli és Palásti Kovács Zoltán, vagyis Zoo-
hacker. A két zenész világának összefonódása egy
olyan hatékony szerzőpárost hívott életre, amely
azonnal egyedi hangvételű szerzeményeket
komponált. A számok különlegességét  az adja,
hogy egyrészt a régi zenei stílusok mellett szinte
az összes modern irányzat teret kap, másrészt a
régebbi műfajok újraértelmeződnek a mai felfo-
gás és az elektronikus hangszerelés által, s min-
dennek eredménye az igazi, minőségi popzene.

A formáció 2011-es debütálása óta folyamato-
san jelen van a leghallgatottabb hazai rádiók és
a MAHASZ slágerlistáin, játszott a legendás Ste-
reo Mc’s előzenekaraként, és a 2012-es hazai
Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe is bekerült a
„Like a child”
című számával,
amellyel orszá-
gos hírnévre
tett szert. A ze-
nekar „Libera-
tion” című dala
2011-ben a
Jazzy Dalver-
seny 2. helye-
zettje lett.
A csapat egy-
éves kényszerszünet után a Belvárosi Fesztiválon
adja visszatérő koncertjét. A zenekar új dallal –
Fresh and fool – és új felállású koncertzenekar-
ral tér vissza, amelynek tagjai a névadókon kívül: 

Udvarhelyi gábor – gitár
Premecz Mátyás – billentyű
Bata István – basszusgitár
Delov gábor – dob  

• Belépőjegy: 3500 Ft

Július 27. szombat, 19:00, 
MűvészetMalom udvara     
l CSILLAgOk PALOTáJA 

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
koncertek
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Közreműködik:
SEBŐ-EgYÜTTES (Sebő Ferenc, Barvich Iván,
Perger László)
SZVORák kATALIN Kossuth-díjas énekes  
TÍMáR SáRA Junior Prima-díjas énekes

Műsorukban magyar népzenét és énekelt ver-
seket játszanak, Sebő Ferenc dalait és feldolgo-
zásait.
A Sebő-együttes 1970-ben alakult, mai formá-
jában 1994 óta dolgoznak együtt. Sebő Ferenc
művészeti tevékenységét többek között Állami
Díjjal, a  Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti
Keresztjével, Pro Cultura Urbis Díjjal és 2012-
ben Kossuth-díjjal jutalmazták. 

• Belépőjegy: 2000 Ft 

Augusztus 20. kedd, 20:00, 
Református templom kertje
l ÜNNEPI kONCERT 
Közreműködik: Az Új Szentendrei 
Kamarazenekar
Vezényel: Fenyő Gábor

• Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 23. péntek, 20:30, 
MűvészetMalom udvara  
l kISCSILLAg: IDáIg
TUDOM A TÖRTÉNETET  
A Kiscsillag tavaly októberben jelentkezett elő-
ször az Idáig tudom a történetet című, rendha-

gyó műsorával, melynek egyik különlegessége
volt, hogy a zene mellett fontos szerepet kaptak
a félig színházias színpadi megoldások is a kon-
certen, továbbá hogy műsoruk az irodalom és a
stand-up comedy műfaji sajátosságaira épült –
ilyen megoldásokra pedig nem volt példa eddig
a zenekar életében. A különleges hangulatú, 
humorban gazdag és izgalmas előadással 2012-
ben élőben több helyen találkozhatott a közön-
ség, két alkalommal pedig a tv képernyőn is,
miután a budapesti, Müpa-beli koncertet rögzí-
tette a Magyar Televízió. Bár a zenekar mindösz-
sze néhány ilyen jellegű fellépést tervezett, a
nagy sikerre való tekintettel úgy döntött, hogy
idén, a „hagyományos, hangos koncertekkel”
párhuzamosan, néhány városban ezzel a műsor-
ral is bemutatkozik.
A rendhagyó zenei est Lovasi András ötletén ala-
pul, aki egyik kedvenc íróját, Papp Sándor 
Zsigmondot kérte fel alkotótársnak. A zenei
blokkokat monológok vezetik be, amelyek kife-
jezetten erre az estre íródtak. Egy szerelmi
három-négyszöget mutatnak be ezeken a mo-
nológokon keresztül, ez a műsor gerince, de a
kötött forma ellenére az előadás közben is fo-
lyamatosan változik aszerint, hogy mi a közön-
ség reakciója, ahogy az a stand-up műsorokra
jellemző.  
Az Idáig tudom a történetet koncert vendége
lesz Vedres Csaba zongorista.  

• Belépőjegy: 2500 Ft
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A kECSkÉS EgYÜTTES 
RÉgIZENEI kONCERTJEI
Helyszín: Kecskés-próbaterem
(Dumtsa – Ignatovity u. sarok)

A szentendrei Kecskés Együttes  régi hangszere-
ken játszó zenekar. Tagjai zeneművészeti egye-
temet végzett muzsikusok, akik közel félszáz
történelmi hangszert szólaltatnak meg. Száznál
több előadóestet tartottak,  50 CD felvételük je-
lent meg. Munkájuk elismeréseként vezetőjük,
L. Kecskés András 2011-ben  Érdemes művész
kitüntetést kapott, a dalmát zenei hagyományok
ápolásáért az együttes  Szentendre város Pro
Urbe díját nyerte el. Idén tartják Szentendrén a
31. Régizenei Nyári  Akadémiájukat  július 11-
14. között, ahol  minden este európai jelentő-
ségű muzsikusok lépnek föl.

Június 22. 20:00 
A SZENTENDREI DALMáTOk MUZSIkáJA
Kecskés Együttes, Pálmai Árpád – ének, 
Sárközi-Lindner Zsófia – ének

Június 28. 20:00 
SZIgETkÖZTŐL SZáSZCSáVáSIg 
Sárarany Zenekar:  Radák Márton – prímás, 
Sárközi Áron – brácsa,  Király Miklós – terces, 
Király Tamás – bőgő, Gyargyán Zoltán – tárogató.

Június 29. 21:00
ZSOLTáROS, TáNCOS  ŐSEINk  
Tabulatúra Régizene Együttes | Művészeti vezető:
Rossa Levente                   

Július 6. 19:00   
A SáRkáNYOk ÉS AMIT ÉRDEMES TUDNI RóLUk 
Kiss Mao-Tun István vetítéses előadása

Július 11. 20:00   
RÉgI TÖRÖk ZENE EURóPáBAN
Kecskés Együttes CD bemutató | Km: dr. Szabó 
András előadóművész

Július 12. 
20:00 LENgYEL ÉS kÖZÉP-EURóPAI LANT

MUZSIkA 16-17. SZáZAD 
Prof. Antoni Pilch (Krakkó) 
21:00 CSEMBALó ÉS BAROkkHEgEDŰ 
kONCERT 16-18. SZáZAD 
Prof. dr. Kecskés Mónika (Bp.) és Urbanetz-Víg Mar-
git (Bécs), Tóth Emese – psaltérium, ének

Július 13.  
20:00 J. S. BACH ORgONAMŰVEI
– helyszín: Péter-Pál templom!    
Rostetter Szilveszter (Krakkó), Antoni Pilch (Krakkó):
Lengyel Mária-énekek
21:00 BAROkk FURULYA-CONSORT: Molnár Or-
solya – Molnár Péter – Lévai Péter – Zákányi Borbála
BAROkk ZENE ÉS VERBUNkOS MUZSIkA: Tóth
Emese – ének, L. Kecskés András  – lant, Urbanetz-
Víg Margit (Bécs ) – viola d’amore, Kecskés Együttes 

Július 14. 19:00
A  31. RÉgIZENE NYáRI AkADÉMIA HALLgA-
TóINAk HANgVERSENYE 

Július 20. 21:00
ó-MUZSIkA BAROkk LANTRA – Handler Ákos
lantestje      

Július 31. 19:00
PETŐFI ÉL  – L. kECSkÉS ANDRáS gITáR- 
ÉS ÉNEkESTJE 
Km: Kecskés Együttes, Tóth Emese – cimbalom, 
Pálmai Árpád – ének

Augusztus 3.  
19:00  INDIáN TáNCOk – Azték Kör Végh Judit –
Nyári István – Ruba Szilvia vezetésével.                               
Közreműködik: Thomas Gundermann – duda 
(München) Sz
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20:00 TÍMáR SáRA (többszörös művészeti 
díjazott) énekes és zenészbarátainak koncertje

Augusztus 10.     
18:00 ÖRMÉNY „HAJRENEk” (középkori versek)
– Sil-Vay Ingrid műfordításai, könyvbemutató 
19:00 ELEMI RÖgTÖNZÉS – MOLNÁR KRISZTINA
– hegedű | Közreműködik: Molnár Alex – citera
19:30 CSUDASZÉP ITáLIAI ÉNEkEk – Tóth
Emese (ének), Reményi Árpád és Handler Ákos 
lantestje | Reneszánsz és barokk zeneművek

Augusztus 19. 19:00 
kATAkOMBák – DóMOk ZENÉJE – KECSKÉS
EGYÜTTES hangversenye 
Km: Szigeti Diana, Tímár Sára, Pálmai Árpád, Thomas
Gundermann (München) Tóth Emese, Reményi
Árpád 

Augusztus 23. 19:00       
A kURUC kOR ZENEkÖLTÉSZETE – Kecskés
Együttes, Th. Gundermann (München)

Augusztus 24. 18:00       
CSOMASZ TóTH káLMáN, ROSTETTER SZIL-
VESZTER ÉS ZákáNYI BáLINT kóRUSMŰVEI 
Km: a Kecskés Együttes  és a Vox Insulae – Sziget
Hangja énekkar. Művészeti vezető: Rostetter Szil-
veszter | Zákányi Bálint emlékkoncert                               

Augusztus 25. 18:00         
A SZENTENDREI DALMáTOk MUZSIkáJA 
Kecskés Együttes, Sárközi-Lindner Zsófia, Pálmai
Árpád, Szigeti Diana, Thomas Gundermann- duda

Augusztus 31. 18:00         
RÉgI TÖRÖk ZENE EURóPáBAN
Koncert Pastinszky János pilismaróti turkológus em-
lékére. Közreműködik Thomas Gundermann – duda
(München)

Jegyek az előadások előtt a helyszínen 
500 és 1000 forintos áron kaphatók.
Telefon: 26/310-429, 70/ 93-00-850
Email: kecskesegyuttes@kecskesegyuttes.hu
www. kecskesegyuttes.hu 

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
koncertek

Vásárolunk és árusítunk antik 
(17-19. századi), 1945 előtt megjelent 

és 2000 után kiadott könyveket, bibliofil 
és filatéliai ritkaságokat, régi iratokat, 

apró nyomtatványokat, ex-libriseket, 
metszeteket, képeslapokat, fotókat. 

Nyitva tartás: csütörtöktől szombatig, 10 és 18 óra között, illetve előzetes
egyeztetés szerint. A nyári idényben vasárnap is fogadjuk 

az érdeklődőket, s a DumtsaKorzó rendezvény ideje alatt hétvégén este
8-9-ig nyitva vagyunk az időjárás és a forgalom függvényében. 

www.pastinszkyantikvarium.hu 
06-30/951-2694

Dumtsa Jenő – Ignatovity utca sarka
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2013. június 18. 17:00 óra
AZ ÚJ FERENCZY MÚZEUM ÜNNEPÉLYES
MEgNYITáSA A PAJOR-kÚRIáBAN

kIáLLÍTáSOk 

FERENCZY MÚZEUM
Kossuth L. u. 5.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap, 10–18 óra

Állandó kiállítások

EgY ARANYkOR MODERN MESTEREI 
– A FERENCZY CSALáD MŰVÉSZETE

Az 1951-ben alapított szentendrei Ferenczy Mú-
zeum új állandó kiállítása 2013 júniusától a Kos-
suth Lajos utcában álló egykori Pajor-kúria
felújított épületében nyílik meg. Az „Egy arany-
kor modern mesterei - A Ferenczy család művé-
szete” c. kiállításban a Ferenczy család
művésztagjainak (Ferenczy Károly, a felesége Fi-
alka Olga, három gyermekük, Valér, és az ikrek,
Béni és Noémi) alkotásai lesznek láthatóak. A
gyűjtemény alapját az 1973-ban a múzeum tu-

lajdonába került Ferenczy Béni hagyaték adja,
mintegy kétezer műtárgy – festmények, grafikák,
szobrok, érmek. A gyűjtemény vásárlások és
ajándékozások útján tovább gyarapodott. A leg-
kiemelkedőbb ajándékozások egyike Ferenczy
Noémi tanítványának, Metzger Erzsébetnek a
nővére, Vígh Józsefné (1926-2006) nevéhez fű-
ződik, aki több mint 90 darab művel gazdagította
a művésznő anyagát 2005-ben, továbbá a Lé-
nárd családhoz, akik Noémi nagyméretű eredeti
kárpitját adományozták a múzeumnak. Így mind
Ferenczy Béni, mind Ferenczy Noémi tekinteté-
ben a múzeum gyűjteménye megkerülhetetle-
nül fontos mind a tudományos kutatók, mind a
művészetbarát nagyközönség számára. A mű-
tárgy-együttest gazdag kézirat- és dokumentum-
anyag egészíti ki, amely lehetővé tesz a
családtörténeti bemutatót is. 
A Szentendrei Művésztelepet 1926-ban létre-
hozó nyolc művész, valamint a városban 1945
után alakult művészcsoportok, iskolák alkotóit,
műveiket a több mint tízezer műtárgyat tartal-
mazó kollekcióból válogatták ki a múzeum szak-
emberei.
A könyvtár mellett közösségi terek is a látogatók
rendelkezésére állnak, gazdag és változatos
programokkal.

MŰVEk, MŰVÉSZEk SZENTENDRÉN – 
A VáLTOZó ARCÚ SZENTENDRE

A Pajor-kúria földszintjén egy Szentendre képző-
művészetébe betekintést nyújtó, átfogó kiállításSz
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nyílik, amely a két világháború közötti időszaktól
a legfrissebb szemléletű alkotásokig terjed. Olyan
kimagasló egyéni teljesítmények jelzik a tárlat
első részét, mint – többek között – Barcsay Jenőé,
Korniss Dezsőé és Vajda Lajosé. A kiállítás az 
1945 utáni újrakezdés időszakával, az Európai 
Iskola szentendrei művészeinek munkásságával
folytatódik és a városban lezajló szervezeti kere-
tek átalakulását is érinti. A Szentendrei (Régi) 
Művésztelepen alkotók összetételének átszerve-
zésével és a Kálvária úti Új Művésztelep műter-
meinek 1969-ben történő átadásával újabb
művészek érkeznek a városba. Ezzel egy időben
megkezdődnek a fiatal, autodidakta alkotók sza-
badtéri kiállításai, és 1972-ben megalakul az
egyik legfontosabb alternatív művészeti csopor-
tosulásnak számító Vajda Lajos Stúdió. Emellett
kitekintést kapunk az időközben megjelenő Ma-
rosvásárhelyi Műhely művészeinek, valamint a
Szentendrén élő szobrászok munkásságára is. A
tárlat a kiállítótér adottságainak megfelelően
mindezt csak szűk keresztmetszetben tudja érzé-
keltetni, ezért a kiállítás anyagának időszakon-
kénti frissítésével mutatjuk be Szentendre
változatos és gazdag művészeti életét. 

ALAPÍTó NYOLCAk – A SZENTENDREI 
MŰVÉSZTELEP SZÜLETÉSE

A Ferenczy Múzeum új állandó kiállítása az
1926-ban megalakult Szentendrei Művésztelep
egykori nyolc alapító tagjának állít emléket. A
városhoz kapcsolódó alkotómunka első évtize-
dét felidézve együtt láthatóak az alapítók korai
tájképei, amelyek a nagybányai festői hagyomá-
nyokat, a főiskolai mester, Réti István, és a sze-
retve tisztelt festőművész, Ferenczy Károly
hatását közvetítik. A hasonló élethelyzet, a lete-
lepedést kísérő, egymással párhuzamos több-
irányú tájékozódás, a közös élményanyag néha
egymáshoz feltűnően hasonló művészi feldol-
gozást és stílustörekvést eredményezett. Az
1935-ig áttekintést nyújtó tárlat feleleveníti a le-
telepedés éveinek hangulatát, a művésztelep
megalapításának körülményeit és az alapítók –
Bánáti Sverák József, Bánovszky Miklós, Heintz

Henrik, Jeges Ernő, Onódi Béla, Paizs Goebel
Jenő, Pándy Lajos és Rozgonyi László – Szent-
endréhez kötődő munkásságát.  

Időszakos kiállítás

„A kIRáLYNÉT MEgÖLNI NEM kELL FÉLNETEk
Jó LESZ […]” MERáNIAI gERTRÚD 
EMLÉkEZETE, 1213–2013. TÖRTÉNETI 
VáNDORkIáLLÍTáS
Megtekinthető: augusztus 14. – november 30.
kiállítás-megnyitó: augusztus 13. 18 óra

Hazánk tatárjárás előtti történelmének esemé-
nyei közül kevés váltott ki akkora visszhangot a
korabeli európai történetírásban, mint Árpád-
házi II. András királyunk első feleségének, Merá-
niai Gertrúdnak a meggyilkolása. A halálának
800. évfordulója alkalmával rendezendő kiállítás-
sal arra törekszünk, hogy több nézőpontból mu-
tassuk be az érdeklődők számára – az elsősorban
leginkább a Katona-drámából ismert – történe-
tet, illetve Gertrúd alakját, valamint családi hát-
terét és a királyné magyarországi korszakára
jellemző miliőt. Az évforduló kiváló lehetőséget
teremt arra, hogy a magyar történelem e
„híres/hírhedt” alakjával kapcsolatban egy tető
alá gyűjtsük az egyébként általában külön-külön
létező történeti, irodalmi, színházi és filmes ha-
gyományokat. A kiállításhoz szabadtéri színházi
Bánk bán előadás, illetve az évforduló napján tu-
dományos konferencia is kapcsolódik majd.

Kapcsolódó programok: 

Augusztus 25. 20 óra, Ferenczy Múzeum 
katona József: BáNk BáN
(Ld. részletesen a 21. oldalon.) A megváltott
jegyekkel 19-20 óra között megtekinthető a Me-
rániai Gertrúd emlékezete című kiállítás. 

Szeptember 1., 10-13 óra, Ferenczy Múzeum 
TÖRTÉNETI JáTSZóHáZ gYERMEkEkNEk
8 éves kortól a kiállításban
Belépőjegy ára: 300 Ft/fő

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
kiállítások
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MŰVÉSZETMALOM – MODERN 
ÉS kORTáRS MŰVÉSZETI kÖZPONT
Bogdányi u. 32.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap, 10–18 óra

Időszakos kiállítások

TESTOBJEkTÍV
Megtekinthető: június 14. – szeptember 1.

Napjainkban a kortárs művészet jellemző ten-
denciája a test kívülről láttatása, objektív szem-
lélete, elidegenedett mivoltának hangsúlyozása,
a kíméletlen valóság ábrázolása. A médiaipar
ezzel az alkotói felfogással szemben a testet áru-
cikként kezeli, és a tökéletességét, idealizált
képét helyezi előtérbe, kizárólag a külsőségekre
koncentrálva. A kiállításon bemutatott műveken
a társtalan, elmagányosodott ember, a maga
leplezetlen gyengeségeivel, hibáival, lelki defek-
tusaival, testi deformitásaival kerül megörökí-
tésre. A klasszikus művészeti hagyományokkal
ellentétben az esendő test kerül előtérbe, le-
gyen az lecsupaszított, vagy ruhába burkolt, ma-
gányos vagy társas magányban vegetáló. A
kiállításra felkért művészek különböző aspektus-
ból tárgyalják és elemzik műveiken keresztül az
objektív, merész, kendőzetlen testábrázolás té-
makörét. A tematikus kiállítás négy szekció által
nyújt bepillantást (fotó, festészet, videó, instal-
láció) a test kortárs reprezentációjába. 
Fotó: Érmezei Lili Zoé, Gőbölyös Luca, Magyar
Ádám, Szász Lilla, Telek Balázs
Festészet: Czene Márta, Fehér László, Jovián
György, Verebics Ágnes, Verebics Katalin

Video: Katarzyna Kozira, Kim Corbisier, Mátrai Erik 
Installáció: Vincze Ottó, Vinkler Zsuzsi
A kiállítás kurátora: Kopin Katalin művészet-
történész

Kapcsolódó programok: 

Augusztus 16. 20:30, 
MűvészetMalom udvara 
HYMEN – A FRENák PáL TáRSULAT 
TáNCJáTÉkA (részletesen ld. a 19. oldalon) 
A kiállítás  színházjeggyel megtekinthető 18:30-
tól  az előadás kezdetéig. 

Augusztus 18. 10:00, 
MűvészetMalom udvara 
JáTSSZUNk PANTOMIMET! – a Dvorák & Patka
Színház interaktív előadása gyerekeknek (rész-
letesen ld. a 28. oldalon)
A kiállítás színházjeggyel megtekinthető az elő-
adás után. 

BUDAPEST ART EXPO FRISS – Fiatal képző-
művészek Nemzetközi Biennáléja
Megtekinthető: április 12. – augusztus 25. 

A Budapest Art Expo Alapítvány rendezi meg a
szentendrei MűvészetMalomban a fiatal képző-
művészek nemzetközi biennáléját. A szentend-
rei biennálén minden 40 évnél fiatalabb művész
részt vehet, aki a meghirdetett pályázatra szín-
vonalas pályamunkával jelentkezett. 
A pályázatok között a legváltozatosabb képző-
művészeti műfajok képviseltetik magukat: a ha-
gyományos festészet, grafika, szobrászat mellett
a fotó, a videó, a számítógépes művészet és azSz
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installáció is megjelenik. A beküldött pályamű-
vek reprezentálják a jelenleg népszerű stílus-
irányzatokat, a nemzetközi trendek hatását,
ugyanakkor széles skáláját mutatják az egyéni
kezdeményezéseknek, a sajátos formai megol-
dásoknak.

MŰVÉSZET ÉS TÉR – MIRO, CHILLIDA, TAPIES,
UECkER ÉS kORTáRSAIk gRAFIkáI 
Megtekinthető: június 8. – szeptember 1.

A kiállításon szereplő nemzetközi szinten ismert
művészek: Pierre Alechinsky, János Bér, Eduardo
Chillida, Alain Clément, Deim Pál, Sam Francis,
Etienne Hajdu, Gerhard Hoehme, Alexandre
Hollán, Kozo, Joan Miró, Vieira da Silva, Emil
Schumacher, Árpád Szenes, Günther Uecker,
Antoni Tapiés, Bram van Velde, Jan Voss.
Az embert ősidők óta foglalkoztatja a világhoz
és a térhez való viszonya, amelyről olvashatunk
a hagyományok szent szövegeiben, az Evangéli-
umokban ugyanúgy, mint A szív szútra vagy a
Tao Te King soraiban. A művészetnek a térhez
való viszonya, a forma és az üresség kapcsolata
a XX. században, különösen annak második fe-
lében, központi kérdéssé vált. Szentendrén a
MűvészetMalomban nyíló kiállítás világhírű
szobrászok és festők grafikai művein keresztül
mutatja be az üresség, mint térformáló erő je-
lentőségét, a művészet térhez való viszonyát. 

A kiállított műveken keresztül felismerhető az 
a korszakra jellemző belső szükségszerűségből
fakadó szemléleti–filozófiai–spirituális változás,
amelyet többek között a keleti kultúrával való
szorosabb kapcsolat is lehetővé tett.
A látogató megismerheti a kézműves grafikai
technikákat, mint önálló kifejező eszközt, beszél-
getések, felolvasóestek során azokat az irodalmi
forrásokat, amelyek a téma alapjául szolgálnak.
Kurátorok:
Marghescu Mária – Ars et Vita Alapítvány  
Herpai András – Ferenczy Múzeum 

Kapcsolódó programok: 

Július 4. 18.00, MűvészetMalom 
ISMERkEDÉS A SZITANYOMáSSAL – a Művé-
szet és Tér című kiállításhoz kapcsolódóan
A programot felnőttek részére szervezzük. 
A programon múzeumi belépőjeggyel lehet
részt venni.

Július 26. 18 óra, MűvészetMalom
MalomEstek a MalomCaféban 
ESTI BOROZáS A MŰVÉSZETMALOMBAN, 
közben beszélgetés a grafika mai helyzetéről. 
Meghívott vendégek: művészek, műgyűjtők,
művészettörténészek
A program ingyenes!

Augusztus 31. 10.30, MűvészetMalom  
HOgYAN kÉSZÜL EgY gRAFIkA? 
Technikai bemutató felnőttek és gyerekek 
részére. A program a Művészet és Tér című 
kiállításhoz kapcsolódik
A program ingyenes!

Augusztus 31. 18 óra, MűvészetMalom  
A Művészet és tér című kiállításban
ALkOTáS ÉS RECEPCIó
– kerekasztal beszélgetés külföldi és hazai 
szakértők részvételével. 
Moderátor: Herpai András művészettörténész
Közreműködik: Djerdj Timea zongoraművész
A program ingyenes!

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
kiállítások

Joan Miró: 
Epheszoszi 

Diána, 1958. 
Litográfia,
66x50 cm,

Nr: 93/100
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VAJDA LAJOS EMLÉkkIáLLÍTáS
– állandó kiállítás újranyitása 
Június 22-én, 17.00 órakor,  
a Szentendrei Múzeumok és Galériák Éjszakája
program keretében.

Hunyadi u. 1.
Nyitva tartás: szerda–vasárnap, 10–14 óra

Az ideiglenesen, kényszerűségből, a Ferenczy
Múzeum épületének 2010-ben történt vissza-
adása miatt átrendezett Vajda Múzeum a 
Ferenczy család művészetének ideiglenes be-
mutatóhelyévé vált. Az új múzeumépület, a
Pajor kúria 2013. júniusi megnyitásával végre
mód nyílik arra, hogy ismét Vajda Lajos életmű-
vét láthassa a közönség, egy olyan, mintegy het-
venöt művet bemutató újrarendezett kiállítást,
amely méltó módon tárja a közönség elé a festő
művészetét, s emellett méltó módon reprezen-
tálja az ország legnagyobb Vajda anyagát őrző
Ferenczy Múzeum gyűjteményét.
A múzeumépület emeletén négy teremben
Vajda Lajos művei, a pincében a szintén újraren-
dezett, az Európai Iskola szentendrei művészeit
bemutató válogatás lesz látható 2013. június
22-től.

SZENTENDREI kÉPTáR  
Fő tér 2-5.
Nyitva tartás: szerda–vasárnap, 10–18 óra

Időszakos kiállítások

A MEgTALáLT HAgYOMáNY – NEMZETISÉgI
HAgYOMáNYOk A 21. SZáZADBAN 
PEST MEgYÉBEN
Megtekinthető: május 10. –  július 7.
Napjainkban erősödik az igény a közösséghez
tartozásra és annak kifejezésére. A nemzetisé-
gek, gyökereiket keresve visszanyúlnak hagyo-
mányos kultúrájukhoz. Őrzik, bemutatják tárgyi
emlékeiket, így a viseletet is, és törekednek
annak megújítására. Szokásaik közül azok kelnek

életre, melyek újratöltve közösségteremtő alkal-
mak lehetnek. Új ünnepek is keletkeznek, „új
hagyományokat” teremtve. A nemzetiségek
sokat tesznek értékeik bemutatásáért, népsze-
rűsítéséért tájházaikban, fesztiválokon vagy a vi-
lághálón.
A Ferenczy Múzeum kiállítása hagyományőrzés,
hagyománykeresés és hagyományteremtés út-
jait mutatja be a megyében élő németek, szer-
bek, szlovákok körében.

SZEkkO 5 – SZENTENDREI  ÉPÍTÉSZEk
Megtekinthető: 2013. július 13. – szeptember 1.
Kiállítás megnyitó: július 13. szombat, 18 óra

A SZeKKo (Szentendrei
Képzőművész Kortár-
saink) sorozat V. kiállí-
tása a Szentendrén
élő építészek munkásságát mutatja be. A kiállí-
tás-sorozat azzal a céllal indult, hogy időről időre
csoportosan bemutassa a Szentendrén dolgozó
vagy a város művészeti életével szoros kapcsola-
tokat ápoló alkotók munkáit a város polgárai
mellett a szélesebb nagyközönség számára is. 
Az egyre sikeresebbé váló sorozat utóbbi bemu-
tatói már műfaji szempontok figyelembe véte-
lével születtek. Így az idei kiállítás a képző- és
iparművészek után a szentendrei  építőművé-
szek munkásságáról szeretne áttekintést nyúj-
tani. Ilyen jellegű tárlat az elmúlt 22 évben nem
valósult meg városunkban, így a kiállítás hiány-
pótló jelentősége elvitathatatlan. Sz
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Kapcsolódó programok: 

Július 14. 16 óra, Szentendrei Képtár
TáRLATVEZETÉS A SZEkkO 5. ÉPÍTÉSZETI 
kIáLLÍTáSBAN
Az ingyenes tárlatvezetésen múzeumi belépő-
jeggyel lehet részt venni. 

Augusztus 31., 14-20 óra, Szentendrei Képtár  
ÉPÍTÉSZEk, ÉPÍTÉSZET SZENTENDRÉRŐL – 
A Szekko5 Szentendrei építészek kiállításhoz
kapcsolódva előadások és kerekasztal beszélge-
tés a kiállító építészekkel. 
Tervezzünk és építkezzünk! Játékos tervezés és
építkezés a Fő téren és a kiállítótérben. 
Gyermekfoglalkozások az építészeti tervezés és
design jegyében. 
Makettjáték felnőtteknek és gyerekeknek.
A program ingyenes!

gALLERY ERDÉSZ & DESIgN
Bercsényi u. 4. 
Nyitva tartás: hétfő kivételével 10–18 óráig

CSONTVáRY kOSZTkA TIVADAR 
ÉS MEDNYáNSZkY LáSZLó
Megtekinthető: június 22. – augusztus 3. 
Megnyitó: június 22. 18:00
A galéria Mesterek – művek – mesterművek
című  sorozatának  első kiállítása. 

A FERENCZY MÚZEUM
NYáRI PROgRAMJAI
Kossuth Lajos u. 5.
www.femuz.hu, Facebook: Ferenczy Múzeum
E-mail: kozmuvelodes@femuz.hu
Telefon: 26-920-990

Június 24–28. 8-16 óráig, Castrum – Római
Kőtár, Dunakanyar krt. 1.
A kORONA VÉDELMÉBEN – NYáRI MÚZEUMI
TÖRTÉNELMI TáBOR
9-14 éves gyermekek számára
Ára: 18 000 Ft/fő, étkezéssel
További információ: Csillag Edina 
csillag.edina@femuz.hu

Július 1–5. 8–17 óráig, MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
ALkOTóTELEP A MŰVÉSZETI SZABADISkOLA
VEZETÉSÉVEL (5 nap)
7-14 éves gyermekek részére
Részvételi díj: 30 000 Ft, napi 2 étkezéssel
További információ: Tóth Eszter médiaművész,
+36-20-403-46-78, eszter@omkamra.hu

Július 8–14. 8–17 óra, MűvészetMalom
Bogdányi u. 32. 
ALkOTóTELEP A MŰVÉSZETI SZABADISkOLA
VEZETÉSÉVEL (7 nap)
felnőttek részére
Részvételi díj: 35 000 Ft, étkezés nélkül
További információ: Baksai József képzőművész,
+36-20-4664543, bj@baksaijozsef.hu

Augusztus 31. szombat, 10–20 óra között, 
MűvészetMalom 
Bogdányi u. 32.  
ÉDES SZOMBAT A MŰVÉSZETMALOMBAN
A bor és csokoládé hazánkban még ritkaság-
számba menő házasítása eddig nem ismert új
ízvilágot tár fel kóstolói előtt. 
Töltse Szentendrén, a MűvészetMalomban ezt
a szombati napot! 
A program ingyenes!

Szentendrei Teátrum
 és N

yár2013 
kiállításokMednyánszky László: Tengerszem
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Június 22. szombat, 15:30 – 24:00, Daru piac 
IVAN DAN – szentendrei Szent Iván nap
15.30  Dalmát mise a Templomdombi Plébánia
templomban. Énekel a Szent Cecília kórus
16.30 Levonulás a Polgármesteri Hivatal elé
fúvós zenével, ahol Szentendre legidősebb dal-

mátja meghívja Szentendre város polgármeste-
rét és a vendégeket az ünnepségre
18.30  Ivan dan  a Daru piacon – ünnepélyes
megnyitó.
20.00  Vacsora
23.00  Tűzgyújtás
24.00  Tűzugrás
Ének, zene, tánc egész éjjel

Augusztus 30-31. – szeptember 1. (péntek,
szombat, vasárnap), Szentendre belvárosa 

VIII. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA

MŰVÉSZET ÉS MáMOR 
– BOR ÉS gASZTROFESZTIVáL  

SZABADTÉRI
NÉPRAJZI 
MÚZEUM 
Sztaravodai u. 

Június 29. 14:00–24:00
SZENT IVáN-NAPI áLOM
Baltikum és Skandinávia nyári napfordulós 
hagyományai

Szent Iván napját igazán különleges családi
programmal ünnepli meg a szentendrei Skan-
zen. Ez alkalommal, június 29-én rendhagyó
módon délután 2 órakor nyitja meg kapuit a
Múzeum és éjfélig tart nyitva. A különleges éj-
szakába nyúló programokat a balti és skandináv
országok nagykövetségei együttműködésével
valósítja meg a Skanzen. Ezen a napon megis-
merik a látogatók az észt népmeséket, népze-
nét, a hagyományos lett ételeket, az ízletes
litván söröket, látványos néptáncokat, a svéd
májusfa szokását, a dán boszorkány alakokat és
a norvég táncokat, gasztronómiai különlegessé-
geket. A délután során a gyerekeket bábszínházi
előadások várják, a felnőtteket pedig balti és
skandináv mozifilmek. Az este fénypontjaként
máglyatűz mellett táncra perdülve köszöntik a
résztvevők az új napot.

Július 20–21.
ÉPÍTŐ HÉTVÉgE
A két nap során a hagyományos építési techni-
kák bemutatására kerül sor:  
• tetőfedés: szalma, zsindely
• falazás: vályogtégla készítés
• famegmunkálás: bárdolás, fűrészelés
• régi épületek állapotfelmérésének bemutatása

Az érdeklődők szakmai tárlatvezetés keretében
praktikus információkat kapnak a ház és a porta
karbantartásához és a téli felkészítéséhez, emel-
lett az alternatív, új trendekről is szót ejtenek. 
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Szentendrei Teátrum
 és N
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tsa korzó

DUMTSA kORZó 
Május 3. – szeptember 29. 
Péntek, szombat 11–22 óra között
Vasárnap 11–21 óra között
Helyszín: a Dumtsa Jenő utca az Apor hídig

Május 3-tól hétvégénként a Dumtsa Korzó újra
kiköltözik Szentendre belvárosába!
A Dumtsa Korzó idén is egyedülálló hangulatot
varázsol Szentendre belvárosába, ahol a látoga-
tók élményeket gyűjthetnek az utca színes 
kínálatából, a bútorokból kialakított utcai ente-
riőrökben üldögélhetnek, beszélgethetnek, régi
barátokkal találkozhatnak, és új ismeretségeket
köthetnek.

Amellett, hogy a rendezvénysorozat programja
követi az ünnepeket és a helyi hagyományokat,
minden hét újdonságot, meglepetéseket 
tartogat majd. Tematikus hétvégéinkben meg-
ismerhet, megkóstolhat egy-egy aktuális zöld-
séget/gyümölcsöt és annak minden változatát a
spárgától a szőlőig. 
A helyi és környékbeli képző- és iparművészek
mellett jelen lesznek a különleges csemegéket
(szarvaskolbász, termelői sajtok, ürmös bor,
vagy macaron), biotermékeket, süteményeket,
fűszereket árusító helyi termelők.
A gyerekek és családok minőségi szórakozására
továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk. A gyerek-
sátor állandó foglakozásai mellett izgalmas prog-

ramokkal várjuk őket, újra felvehetik a kuktasap-
kákat, vagy táncolni tanulhatnak, a legkisebbek
kényelmét pedig a baba-mama sarok biztosítja.
A neves és amatőr „utcai zenészek” tábora ki-
bővül, a tavalyi kedvencek mellett új fellépőket,
változatos műfajokat ismerhetnek meg, és ha
bárki tehetséget érez magában, csak jelentkez-
nie kell, és bemutatkozási lehetőséget is kaphat. 
Az idei Dumtsa Korzó a tavalyinál még szélesebb
körű, a maga nemében egyedülálló civil össze-
fogásban valósult meg a TDM, helyi civilek és
szervezetek segítségével, akiknek lelkes mun-
kája és ötletei teszik igazán különlegessé a ren-
dezvényt.

Aktuális hétvégi programok: 
Facebook/DumtsaKorzó
www.dumtsakorzo.hu
dumtsa.korzo@gmail.com
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SÉTák 
A Szentendre 
és Térsége TDM Iroda
nyári programjai 

A szentendrei TDM iroda városnéző, városismer-
tető sétákat indít idegenvezető irányításával ma-
gyar, angol, illetve igény szerint más nyelveken
is. Szeretettel várjuk városunk lakóit és a hoz-
zánk érkező turistákat  egyaránt. 

A séták minden alkalommal 17 órakor indulnak,
10 fő jelentkező esetén! 

Információ: Tourinform Iroda (Dumtsa u. 22.)
Nyitva: H - Cs. 9.00-16.30, P - V: 10.00-18.00, 
tel. (26) 317-966, 
e-mail: tdmszentendre@gmail.com. 

FEDEZZÜk FEL A BELVáROST!
Időpontok: június 29., július 27., augusztus 24.
A séta kiindulópontja a Tourinform Iroda
(Dumtsa u. 22.), ahonnan első utunk a Fő tér
felé halad. A műemléképületek és a Kalmár-ke-
reszt megtekintését követően átsétálunk a
Templomdombra, ahonnan a csodálatos városi
panoráma megtekintése után az Avakumovics
Avakum közön keresztül eljutunk a Rab Ráby
térre. Utunkat folytatva a Bartók Béla utcában
lévő Tobakosok keresztjéhez sétálunk, majd a
romantikus Angyal utcán sétálunk, egészen a
Dézsma utcáig, ahol megtekintjük a nemrégiben
felújított Régi Szentendrei Művésztelepet. Innen
a Duna-korzón haladva, a Görög utcát és a Fő
teret érintve jutunk vissza sétánk kiindulópont-
jához, a Dumtsa utcai Tourinform irodához.

• A túra időtartama 2 óra. Részvételi díj: 1200 Ft

TEMPLOMTóL TEMPLOMIg!
Időpont: július 6. szombat
Szentendre városképi sajátosságai a templom-
tornyok: 10 templom 9 tornya adja a város jel-
legzetes arculatát. A túra a Tourinform iroda elől
(Dumtsa u. 22.) indul, és négy különböző fele-
kezethez tartozó – evangélikus, katolikus, szerb,
református – öt belvárosi templomot érint. 
Elsőként a 2004-ben épített, Bükkös-patak part-
ján álló evangélikus templomot és parókiát te-
kintjük meg. A séta következő állomása az
1752-ben épült Fő téri Blagovesztenszka temp-
lom, amelynek megtekintése után egy keskeny
sikátoron keresztül közelítjük meg a Templom-
dombot, ahol Szentendre legrégebbi és egyben
névadó (Szent András tiszteletére felszentelt)
plébániatemplomának történetével ismerke-
dünk meg. Innen utunk a Belgrád-székesegyház-
hoz vezet, amely a püspöki palota és a Szerb
Ortodox Egyházművészeti Múzeum kertjében,
évszázados fák ölelésében, kőkerítéssel elkerí-
tett területen fekszik. Túránk utolsó állomása az
1746-ban épült református templom, amely
egykoron szintén szerb templom volt.

• A túra időtartama 2 óra. Részvételi díj: 1200 Ft

MÚZEUMTÚRA
Időpont: augusztus 17. szombat
A csoport a Tourinform iroda elől (Dumtsa u.
22.) indul. Elsőként a nemrégiben felújított Fe-
renczy Múzeumot tekintjük meg, ahol állandó
kiállításon a Ferenczy művészcsalád alkotásai
láthatók, de gazdag más szentendrei művészek
munkáit őrző képzőművészeti, régészeti (római
kor), helytörténeti anyagban is. A túra következő
állomása a Barcsay Gyűjtemény, ahol a teljes
életművet átfogó kiállítás mutatja be a világhírű
festőművész pályafutását. Innen utunk a Temp-
lomdombra vezet, ahol a Plébániatemplom
szomszédságában álló, 1975-ben megnyílt Czó-
bel Béla múzeumot tekintjük meg. Ebben az
épületrészben nyílt meg 2010-ben az Ilosvai
Varga István festőművész hagyatéki anyagából
rendezett válogatás is.

• A múzeumtúra időtartama: 2 óra. Részvételi díj,
mely tartalmazza a múzeumbelépőket: 2200 Ft
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A szentendrei TDM Iroda programot szervez a
Duna szerelmeseinek a negyvenszemélyes Klára
kishajón. Lehetőségek: szentendrei városnézés,
Visegrád-nagymarosi kirándulás, kalózhajózás
gyermekeknek. 
Időpontok: június 22-23., július 27-28., augusz-
tus 24-25., szeptember 20-21., októberben
időjárásfüggő

kIRáNDULáS VISEgRáD-NAgYMAROSRA
A hajó reggel 9-kor indul a belvárosi révállomás-
tól, majd egyórás időtartamra kiköt a nagy-
marosi jachtkikötőben, ahol lehetőség van vá-
rosnézésre, fürdésre. Érkezés kb. 14 órakor az
indulási helyre.
A jegy ára: 3700 Ft/fő. Gyerekjegy 2 éves korig
ingyenes, 14 éves korig 50% kedvezmény. 
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) 10 000 Ft.

VáROSNÉZÉS
Indulás a belvárosi révállomástól, a hajózás idő-
tartama kb. 1 óra. Vendégeinket különleges
meglepetés-programokkal várjuk a Dunán.

• A jegy ára: 1600 Ft/fő

kALóZMATRóZ ISkOLA gYEREkEkNEk
Másfél órás hajózás igazi kalózokkal, izgalmas
megoldandó feladatokkal. A feladatok és törté-
netek a gyermekek életkorához igazodnak. 
A hajó a belvárosi révállomástól indul, a prog-
ram időtartama: 1,5 óra.

• A jegy ára: 2500 Ft/fő

MŰVÉSZET 
ÉS MáMOR 
Bor- és gasztrofesztivál 
Augusztus 30.– szeptember 1.

Az ország különböző borvidékeiről érkező neves
pincészetek borkülönlegességei mellett várjuk,
a pálinka, a pezsgő és az édes ízek kedvelőit is,
hiszen Szentendrén ezen a hétvégén közép-
pontba kerülnek a gasztronómiai élvezetek.
Remek borokat, kulináris élvezeteket, különle-
ges édességeket, színes kulturális programokat
kínálunk 2013. augusztus utolsó hétvégéjén
mindenkinek, aki Szentendrére látogat! 

Édes szombat 
a MűvészetMalomban
A bor és az édes ízek házasítása eddig nem is-
mert, új ízvilágot tár fel kóstolói előtt. Szentend-
rén, augusztus 31-én szombaton 10 és 20 óra
között a MűvészetMalomban megismerheti ezt
az izgalmas párosítást. Ezen a napon bevezetjük
a különleges édességek készítésének kulisszatit-
kaiba, rejtelmeibe. A gyermekeket is édes foglal-
kozásokkal várjuk. Töltse családjával Szentendrén,
a MűvészetMalomban ezt a szombati napot! 

Augusztus 31-én, szombaton a Szeresd 
Szentendrét Egyesület Pincesétát szervez 
Czveiber Ferenc restaurátor vezetésével. Talál-
kozó az Apor hídnál délután fél 4-kor.
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