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1. számú melléklet 

 

Tárgy: Tájékoztató „Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva” Fesztivál programjáról 

 

2020. augusztus 28 – 2020. augusztus 30. 

 

Rendezvény dátuma: 2020. augusztus 28 – 2020. augusztus 30.  

Rendezvény helyszíne: Duna korzó, Dumtsa J. utca, Fő tér, belváros 

Rendezvény nyitva tartása: augusztus 28. péntek: 16:00 – 24:00 

                                                 augusztus 29. szombat: 10:00 – 24:00 

         augsztus 30. vasárnap: 10.00 – 22:00 

Pódium színpad elhelyezkedése: Fő tér, Képtár előtti terület 

Színpadok mérete: 2x3 méter 

 

A rendezvény látogatása részben ingyenes! 

 

A rendezvény tematikája 

 

A járványügyi helyzet a fesztiválokkal kapcsolatos programtervet is felülírta. Ha a 

Kormány feloldja a rendelkezésre vonatkozó korlátozást, úgy a Szentendre Éjjel-Nappal 

Nyitva Fesztivállal kezdjük a fesztiválszezont. Az eredeti tervhez képest változik a 

rendezvény struktúrája, hiszen a jelen helyzetből kiindulva kétséges, hogy augusztus 15-

e után hogyan és milyen feltételekkel lehet majd tömegrendezvényeket szervezni. Ebből 

kiindulva a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál visszatér a hagyományaihoz, 

kisebb, kevesebb embert befogadó helyszíneken zenés, irodalmi, színházi, 

gasztronómiai, képző- és iparművészeti programokat kínálunk az érdeklődőknek. A 

Házak, Udvarok, Házigazdák programsorozatban olyan lelkes, itt élő lokálpatrióták 

nyitották ki a házaik, galériáik, műhelyeik, üzleteik ajtaját, akik Szentendrén nemcsak 

lakóhelyük miatt szeretik, de fontosnak tartják, hogy a város kulturális áramköreibe is 

csatlakozzanak felvillanó ötleteikkel, „önjáró” programjaikkal. A programok házigazdái 

személyesen fogadják a hozzájuk érkező látogatókat, konferálják fel programjaikat, 

kínálják étellel-itallal a hozzájuk betérőket. Idén is ezt a hangulatot szeretnénk 

megteremteni augusztus utolsó hétvégjén. A rendezvény helyszínébe bevonjuk a 

Dunakorzót is, de idén nem gasztronómiai kiállítók várják a rendezvényre érkezőket, 

hanem a helyi éttermek a gasztronómiai élményeken túl kisebb zenei produkciókkal is 
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szórakoztatják majd a városunkba érkezőket.  

A rendezvény dátuma: 2020. augusztus 28-30. 

A rendezvény helyszíne: Dumtsa Jenő utca, Fő tér, Duna korzó 

Szentendre kulturális intézményei, civil szervezetei és üzleti vállalkozásai 

összefogásával 2006-ban indult útjára a három napos programsorozat, melynek célja, 

hogy a nyár utolsó hétvégéjén a Duna-parti kisváros késő éjszakáig változatos 

művészeti, gasztronómiai és kulturális programokat kínáljon a vendégeinek, igazi 

mediterrán élettel megtöltve Szentendre városát. A fesztivál programja a város 

kiemelkedően gazdag művészeti hagyományaira és arculatát ma is meghatározó 

változatos művészeti aktivitásokra támaszkodott, a szervezők célja, hogy a „festők 

városa”, „művészetek városa” image a közönség által is látható, élvezhető tartalommal 

töltsék meg. A város kiállítóhelyein, galériáiban és különböző szabadtéri helyszínein 

megrendezett képző- és iparművészeti kiállítások és vásár mellett multimédiás akciók, 

interaktív és nyitott műhelyek, műtermek, szabadtéri koncertek és színházi előadások, 

filmvetítések, gasztronómiai kóstolók, és gyermekeknek szervezett, játszó és alkotó 

szigetek nyújtottak változatos élményt a látogatóknak, mindhárom napon, késő 

éjszakáig. 

Terveink szerint több programelem fut párhuzamosan. A Házak, Udvarok, Házigazdák 

programjai mellett, a Fő téren, és a Dunakorzón is változatos szórakozási lehetőséget 

teremtünk a látogatóinknak.  A Fő téren napközben gyermekprogramokkal készülünk: 

lesz bábszínházi és kézműves programok is. A fesztivál estéin pedig fényfestéssel és 

DJ-vel kedveskedtünk a hozzánk látogatóknak.  

A Dumtsa Jenő utcában az idei évben először Karikatúra kiállítást szervezünk.  Három, 

méltán híres karikatúrista is látogatást tesz ezeken a napokon Szentendrén. Ezt a 

programelemet a Magyar Újságírók Országos Szövetségével szorosan együttműködve 

valósítjuk meg. 

Rendhagyó módon idén ezen a rendezvényen lesz a gyertyaúsztatás. Semmiképpen 

nem szerettük volna kihagyni ezt az egyik legnépszerűbb és legszentendreibb 

programot, így idén augusztus végén ezzel zárjuk a szentendrei nyarat.  
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Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál – Házak, Udvarok, Házigazdák 

programtervek 

 

Dumtsa Jenő utca 

Karikatúra kiállítás 

 

Barcsay Udvar 

Népzenei Műhely 

 

Fő tér 

Napközben gyermekprogramok, pl. bábelőadás, kézműves programok, esténként DJ és 

utcabál 

 

Városi Vendégház – esti jegyáras programokkal 

Napközben – családi programok 

Péntek délutántól – bábelőadás, könyvbemutató 

Szombaton egész nap - Főzés, sütés – Kovács Krisztával – Gasztro nap 

Esténként – jegyáras programok  

Stand Up, bűvész, illetve zenei este – 3 nap, 3 különböző tematika 

 

Társprogramként csatlakoznak a rendezvényhez: MANK, Ferenczy Múzeum, Művész 

Malom, Offline Center, Zeneiskola, P’art Mozi, SZEVI és a városban működő művészeti, 

kulturális szervezetek, és vendéglátó ipari egységek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


