Művészetek Völgye
Muharay Színpad


július 25. péntek

16:00	Netz  utca és táncszínház. Flashmob. (Malom sziget, Katlan Tóni, Kávéház)
18:00	Netz táncszínház előadása
19.30	Nyitó – néptánc és népzenei koncert, táncház.
	Bekecs együttes, sztárvendég Majorosi Marianna, Kökény Richárd és az Oláh család Varsányból.

július 26. szombat

15:00	Netz  utca és táncszínház. Flashmob
18:00	"Táncképek" Fülöp F. Díjas táncosok és a Felszállott a Páva TV vetélkedő szereplői

20:00	"Párhuzam" Budapesti Vonósok Kamarazenekar, Bekecs együttes. Népzene és
	klasszikus zeneszerzők művei
	1. Farkas Ferenc: Régi magyar táncok 
	3. Rózsavölgyi Márk: Három csárdás
	4. Magyarszováti ének, Bonchidai ritka és sűrű magyar 
	5. Brahms: V. Magyar tánc
	6. Dunántúli cimbalommmuzsika, János köszöntő
	7. Bartók Béla: Divertimento III. tétel 
	8. Veress Sándor: Erdélyi táncok 4. tétel
	9. Szatmári cigánytáncok
	10. Jobbágytelki dalok
	11. Weiner Leó: I. Divertimento

július 27. vasárnap 
„Találkoztam boldog cigányokkal is” – Roma nap

15:00	Chache rom zenekar - Khalipeske Rom táncegyüttes és a Csillogó szemek 
	tamburazenekar  előadása (Fund Cigány Alapfokú Művészeti iskola – Pécs)

16:00	„Kopogok hagngosan” Kanizsa csillagai – cigány hagyományőrző együttes
	Nagykanizsa – lemezbemutató koncertje.

17:00	„ Nagyapáink útján”  Bogyiszlói Cigányzenekar

18:00	Paramisi társulat báb-tánc produkciója – Kis Miklóska története

19.30	Nagyecsed – Budapest  lemezbemutató koncert
	Romengo együttes és lakatos Mónika

21:00	Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band koncertje.

	Műsorvezető: Mihalovics Zsolt és Balogh Kálmán


július 28. hétfő 
Gyereknap

10:30	Konferencia a művészeti nevelésről

10.00	kezdés:”Gyere be Rózsám…” Közönségcsalogató utcai vonulás
	kisbíró kidobolja a főbb tevékenységek időpontját
	(időtartama kb. 50 perc)
	Felelős tanár:

11.00	Improvizáció. Rövid táncbemutató a résztvevő gyermekcsoportok részvételével
	Műsorvezető:
	 sorrend:	 Kapuvár
		 Hosszúhetény
	Hangszerbemutató
	Viseletbemutató 

12.00	SUTTYÓ és LEÁNYPRÓBA
a résztvevő együttesek táncosainak segítségével. Az a jelentkező, aki a próbákat kiállja, este a bálban ajándékot kap (képeslap, cd)
Suttyóknak számot kell adni erejükről, ügyességükről, eszességükről és bátorságukról (tervezett tevékenységek: gólyalábazás, patkódobás, ördöglakat próba, ostorral célbacsapás, csúzlival célbalövés-nemezgolyó fedőre) 
Lányoknak hajfonás, alsószoknya tűrés, kukoricamorzsolás, gombfelvarrás,teregetés bekötött szemmel
	Csapd a pajtába: verbungtanítás (fiúknak)
	Karikázó (lányoknak)
	Eszközös táncok tanítása
	Lakodalmi dalok tanítás
15.00	MOST MUTASD MEG!  
Minden jelentkező gyermek bemutatkozhat színpadunkon! Mesélhet, énekelhet, zenélhet verset mondhat! A gyermekek produkcióját zenészekből és gyermekekből álló zsűri „értékeli” Műsoridő: (3-5 perc)

16.00	Gyereklakodalom: szerepek kiosztása, Vonulás végig zenekari kísérettel Kapolcs főutcáján- és udvarokba

18.00	Lakodalmi mulatság – Pulyabál.

19.00	 A házigazda gyerekek bemutatkozása – színpadi műsor.  
	 ajándékok kiosztása a versenyen legeredményesebb gyermekeknek
11.00 – 16.000	Kézműves játszóház:
	Tervezett tevékenység:	– koszorúkészítés
			– násznagy és vőfélybokréta készítés
			– mézeskalács díszítés
			– virágnemezelés
			– jegykendő készítés
			– készíthetünk még papírsárkányt, 


20:00	Muharay kávéház  Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes koncertje

július 29. kedd

16. 00	„Guzsalyas” – népviselet bemutató
18. 00	Dimén Gáspár és Fazekas Lázár székely anekdotái, népdalokkal, népzenei összeállítással tarkítva
20. 00	„Zeng a lélek” – táncbemutató és népzenei koncert – Bokréta Néptáncegyüttes, Hőgyész,Izményi Székely Népi Együttes, Csurgó Zenekar, énekesek és táncosok a Völgységből.
22. 00	Székely pajzánságok és egyéb cifra történetek.
	Sebestyén István, népdalénekes – mesemondó
	Műsorvezető: Csibi Krisztina

július 30. szerda

14:30	Délutáni muzsika – énekeljen velünk.
	Turai Galábos Ifjúsági Népzenei Együttes  
	Galgahévízi Iglicze Énekegyüttes  
	Turai Énekegyüttes
	Unger Balázs és bandája – Turai Autentikus Népzene
 
16:00	Kisbetyár Néptáncegyüttes Galgahévíz
	Galgahévízi Pávakör és a II. Rákóczi Ferenc Pávakör
	Galgahévízi Hagyományőrző együttes 
 
18:00 	Móricz Zsigmond: Pillangó – Egyfelvonásos zenés játék, a TURAI KOMÉDIÁSOK előadásában.
	Irta és rendezte: Diligens Linda
 
19:30	Turai Zsinnyegő Táncegyüttes  –  Addig élem világimat műsora

21.00	Cimbaliband – Vidámpark koncert 

	Műsorvezető:

július 31. csütörtök

A Veresegyházi Népi Együttes és a Gödöllő Táncegyüttes programja

15:00 – 16:30	Tánc- és énektanítás,  adatközlő táncosok és a Zagyva banda segítségével.

17:00 – 18:00	Hagyomány és modernitás, avagy két együttes, két generáció, egy értékrend
	a Veresegyházi Népi Együttes és a Gödöllő Táncegyüttes közös műsora.
	Közreműködik a Zagyva Banda, felvételről szól Lakatos Mónika és a Romengo,
	Lakatos Róbert és a Rév zenekar valamint  Herczku Ágnes – Bognár Szilvia – Szalóki 
	Ági
	Koreográfusok: Tóth Judit, Moussa Ahmed, Széphalmi Zoltán
	Rendező- házigazda: Tóth Judit.
Gyermekeknek:
15:00 – 16:45	folyamatosan kipróbálható játékok és kézügyeskedés:
	I.  Szöszmötölő (veresegyházi hagyományos kézimunkák)
	„Zsebkendőm négy sarka  …..” Készítsd el saját, névre szabott zsebkendődet! Hogyan? 
	Trukkolj, monogramozz, hímezz kedvedre! Segítségedre lesznek a veresi aszonyok!
	Juhhé, csuhé…
Ha tudod mi az a csuhé, azért, ha nem, azért gyere hozzánk babát készíteni kukoricalevélből! Közben még arra is fény derülhet kinek a fia, a rafia….
	Gyöngy-virág 
A fiúk kalapja sem marad szárazon… ültethetsz rá gyöngyből virágot! Egy kis drót, néhány gyöngy, némi csomó és kész is a gyöngy-virág!
	II. ”Észbontó játékok a múltból”, avagy mennyire vagy „népben”képben?
	Játékmesterek: a Gödöllő Táncegyüttes fiataljai
	III. Nagyapáék játékai
	Játékmesterek: veresegyházi nagyapák, dédapák és ükapák
	kosárlabda kicsit másképp, sítalpakon nyáridőben is, bigézés, botrúgás

20:00	Kalotaszeg.
	A Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása.
	Rendező-koreográfus, művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán

augusztus 1. péntek

16:00	Sol Dance – Koreai táncelőadás
17:30	Anaya –  Koreai zene

A Gencsapáti hagyományőrző táncegyüttes  programja

19.00	Koprive Tamburazenekar – Tamburaski Sastav Szentpéterfa koncertje

20:00	Bognár Szilvia (ének)  és Kovács Zoltán (bőgő) világzenei koncertje-

21: 00	„30 év” a  Boglya Népzenei Együttes lemez bemutató koncertje

22:00	"Elment Szent Péter Rómába" Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora és táncháza
	Házigazda: Varga Albin

augusztus 2. szombat

14:00	Játékos ötletek – ötletes  játékok  kicsiknek és nagyoknak
16:30	Menyasszony – vőlegény Hagyományos lakodalmi szertartások, lakodalmi mulatság a Bagi Hagyományőrző Együttessel. 
	Művészeti vezető: ifj. Rónai Lajos

augusztus 3. vasárnap

14:00	Kapolcs napja.  Balatonfelvidéki és Zala megyei népszokások, táncok, táncház a helyi 	együttesekkel

