AKTUÁLIS PROGRAMOK
BÜK, BÜKFÜRDŐ
Június 26. Július 3. 10. 17. 24. 31. (minden pénteken)

Termelői Piac Bükön
Új helyszín: Bük, Széchenyi u. 42. (Koczán-ház és az előtte lévő rendezvénytér)
Új nyitvatartással: minden pénteken 15.30 - 19.00 óra között
Június 26.

20.00 óra

Szentivánéji Vinora dűlőtúra a csepregi szőlőhegyen
Szeretettel várunk az év legmisztikusabb éjszakáján, 2020. június 26-án a csepregi
szőlőhegyen megrendezésre kerülő éjszakai bortúrán, melynek keretében egy 10 állomásból
álló körút részeként bejárjuk a dűlőket. Betekintést kaphattok a szőlők, borok, pincénk
életébe.
Program:
- találkozó 20.00-kor a VINORA Borháznál
- bekukkantás a pincébe
- tóparti koccintás naplementekor
- vezetett 7,5 km-es esti, éjszaki dűlőkóstoló
- ahol termett: minden dűlőben az ott termő szőlőből készült bort kóstoljuk
- 10 állomás - 5 dűlő - legalább 10 fajta bor
- tábortűz
- tervezett időtartam: 4-5 óra
- a dűlőkóstoló részvételi díja: 3.000.-Ft
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Max. létszám: 25 fő
Tel: +36 70 333 1018
Email: info@apartmannora.hu
Július 4.

13. 00 órától

Zenés bordélután és RETRO KARAOKE PARTY
Ezúttal - a borok mellett - a zenéé lesz a főszerep. Délután a Herpenyő együttes népi
dallamokkal teszi hangulatossá a borkóstolást. Majd az est folyamán megszólalnak a jól
ismert retro dallamok, előkerül a mikrofon és tartunk egy szuper karaoke partyt.
A nap folyamán a csepregi Hangya Étterem biztosítja a harapnivalót, borkorcsolyát.
Míg a szülők boroznak, a gyerekek sem unatkoznak! Külön programokkal készülünk Nekik.
Belépés: díjtalan
A fogyasztást a helyszínen készpénzben lehet rendezni.
Helyszín: Csepreg, Néber-Tóth Pince szőlőbirtokán, az Alsó-Hangán!
Web: https://koszegibor.hu/retro-karaoke-party-a-szolohegyen/

Nyári napközis táborok a Zsirai Lovardában
Iskolás korosztálynak (7-14 év)
2020. július 6-10. (Hé-Pé: 8.00-16.30)
2020. július 27-31. (Hé-Pé: 8.00-16.30)
2020. augusztus 10-14. (Hé-Pé: 8.00-16.30)
Ovisoknak (3-6 év)
Pici-paci 2020. augusztus 3-5. (Hé-Sze: 9.00-.14.00)

Gyere el és tölts el nálunk egy izgalmas, élményekkel teli táboros hetet!
Ami vár rád: Lovaglás: kezdőknek: helyes ülés, testtartás, biztosa alapok elsajátítása;
haladóknak: osztálylovaglás, tovább fejlődés; Lóápolás, lovak körüli munka megismerése,
szerszámismeret; Játékos vetélkedők, kvíz, akadály- és sorversenyek; Kézműves foglalkozás
Minden héten extra program; Jókedv, móka :)
Lovastudás nem feltétel!
A tábor ára: 39.000 Ft/hét
Pici-paci tábor ára: 18.000 Ft
Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezést. Testvéreknek 10% kedvezmény.
Maximális létszám: 15 fő/hét.
Jelentkezés és további információ: Aschenbrenner-Frank Judit: 06 70 376 5401 vagy
személyesen a Lovardában: 9476 Zsira, Undi út)

Kristály Torony Kalandtábor
Időpontok (hétfőtől – péntekig):
2020.07.06. - 07.10.
2020.07.13. - 07.17.
2020.07.20. - 07.24.
2020.07.27. – 07.31.
2020.08.03. – 08.07.
2020.08.10. – 08.14.
Szeretnél egy fergeteges kalandot átélni és a Kristály Torony hőse lenni? Táborozz nálunk,
izgalmas kalandparkunkban! A nyári szünet idején hétfőtől péntekig tartó (nem bentlakásos)
napközis táborokat szervezünk 7-13 éves gyerekek részére. Nyári táboraink alkalmával
izgalmas, élményteli programokat, maradandó élményeket biztosítunk a gyerekeknek,
mindezt képzett szakembereink gondos és szakszerű felügyelete mellett. Minden napra
garantáljuk a tartalmas időtöltést, a felhőtlen szórakozást és a változatos programokat.
Kristály Torony Kalandparkunk és az itt tartott foglalkozások, játékok elősegítik a gyermekek
testi és lelki fejlődését, önismeretét és önbizalomra nevelnek. Fejlesztik a mozgást, a kitartást
és a koncentrációt. Napközis gyerektábor részvételi díja: 27.000 Ft / fő / 5 nap
Minimum létszám: 7 fő/ turnus, maximum létszám 12 fő/ turnus
Kedvezmények: Testvér kedvezmény: a második gyermek díjából 5%
Előfoglalási akció: 10 % kedvezmény május 30-ig.
Az ár a következőket tartalmazza:
Napi 3 étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
Kristály Torony Kalandparkunk korlátlan használata
Egész napos wellness belépőt a Caramell Prémium Resort wellnessrészlegébe, szezonális
szabadtéri strandmedence napozóterasszal és fokozatosan mélyülő gyermekpancsoló, játszótér
Játékok és versenyek
Változatos izgalmas programok
Táborunkban szakképzett pedagógusok, animátorok és oktatók gondoskodnak a gyermekek
zavartalan, örömteli és nem utolsósorban biztonságos táborozásáról.
Napirendünk:
08.00 - 08.30 Érkezés
09.00 - 12.30 Délelőtti programok (10.00 tízórai)
12.30 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.00 Délutáni programok (uzsonna)
16.00 - 16.30 Hazautazás
Izgalmas kalandban lesz részed, ne hagyd ki!
A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot kérjük e-mailben kitöltve, aláírva visszaküldeni. Bővebb
felvilágosításért hívja kollégánkat Földvárszki Dávidot a +36 30 200 2866 -as telefonszámon,
vagy írjon nekünk az info@kristalytorony.hu e-mail címre.
A tábor helyszíne: Kristály Torony kalandpark, Caramell Premium Resort, Villa Rosato,
Műfüves labdarugó pálya
Címünk: 9740 Bükfürdő, Európa út 18.
www.kristalytorony.hu

Augusztus 22.

8.30-17.30

I. Crystal Power Challenge
Nevezési határidő: 2020.07.31. (20.00 óra)
Helyszín: Kristály Torony mászó- és kalandpark, 9737 Bük, Nyárfa utca 2.
Időpont: 2020.08.22. szombat
Verseny kezdete: 10:00 (versenyzők részére a kapunyitás 9:00)
A gyorsaság, ügyesség, erő szempontjából választott funkcionális gyakorlatsorozatokat a
Magyarországon egyedülálló, kristályszerkezetű, három szintes, 17 méter magas és 90
elemből álló Kristály Torony mászó- és kalandpark elemein teljesíthetik a versenyre
jelentkezők, amelyek a komoly fizikai megterhelés mellet a koncentráció és az állóképesség
produktivitását is próbára teszik. Nem is akárhogyan! Gyertek el és hódítsátok meg a
Tornyot! Legyetek a Torony első Bajnokai!
A versenyfeladatok során végzett mozdulatsorok látványos, mégis egyszerű elemekből állnak.
Főnyeremény: Wellness hétvége a győztes csapat részére a Caramell Premium
Resort****superior szállodába
További helyezések részére 200 000 Ft összértékű nyeremények!
Verseny részletei, Regisztráció
Négy fős csapatok jelentkezését várjuk minimum 1 hölgy taggal.
A csapatok az info@kristalytorony.hu email címen adhatják le nevezéseiket a regisztrációs
lap elküldésével, amelynek díja 15.000 Ft. A részvételi díjat fizetheted utalással vagy a
verseny napján a Kristály Torony bejáratánál.
A csapatokat welcome csomaggal és további meglepetésekkel várjuk. A versenyzők a
rendezvény egész területére belépési jogosultsággal rendelkeznek, korlátlanul igénybe vehetik
a Kristály Torony szolgáltatásait.
Nevezési határidő: 2020.07.31. (20.00 óra)
Nevezhetnek: minden 16. életévét betöltött, magyar vagy külföldi nő és férfi.
I. Crystal Power Challenge - versenykiírás
A verseny megnevezése: I. Crystal Power Challenge
A verseny célja: a mászó sportok és funkcionális edzésforma népszerűsítése;
hagyományteremtés
A verseny rendezője: Kristály Torony Bükfürdő és a szombathelyi Sawarrior Gym
A verseny időpontja: 2020.08.22., 10:00
A verseny helyszíne: Kristály Torony, Bükfürdő, Európa u. 18.
A Crystal Power Challenge minden néző és érdeklődő számára ingyenes, azonban a Kristály
Torony használata regisztráció és díjköteles.
Program
8:30 Kapunyitás, regisztráció
9:30 Csoportos bemelegítés
10:00 Verseny kezdte
13:00 Ebédszünet
14:00 Eredményhirdetés
14:30 Gyermek akadályfutás (helyszíni nevezés)
15:30 Body Forming, Clamping Force, Cross-Thian Szabadedzés
17:00-17:30 Rendezvény zárása
Web: https://hu-hu.facebook.com/events/568613480434401/

KŐSZEG
Június 27-28.

Teraszos borkóstoló a Mándli Borházzal
Vár a terasz 2020. június 27-én 15.00-20.00 óra között és június 28-án 14.00-18.00 óra között
Cákon.
Asztalfoglalás: 06 30 500 1442, info@mandliborhaz.hu
Web: https://koszegibor.hu/teraszos-borkostolo-2/

Július 3.

20.30

Szívárnyék - Pilinszky János két hangon
Szabó Balázs és Vecsei H. Miklós estje
Helyszín: Jurisics vár – Lovagterem, Jegyár: 3.000.gyedi hangvételű, szuggesztív és szubjektív előadás két eddig csak ebben az előadásban
összeállt kiváló színpadi előadó közreműködésével.
Mind a ketten kötődnek Pilinszkyhez; mind a ketten a maguk módján feldolgozták a hozzájuk
közel álló verseket, prózákat; most itt ennek az előadásnak a kedvéért összefűzik őket.
Hangban és dalban, énekben és gitárban, brácsán.
Finom szálakon kapcsolódik, néhol duetté is érik a szöveg, annak tematikus szövete;
különleges csendekkel, és ha kell éles hangokkal „kényszerít magunkba fordulni”. Nem bánt,
nem tolakszik a szöveg, a dal; feltesz egy felhőre, vagy egy madár szárnyára és elröpít a
végtelenbe; majd a végére finoman visszaenged a Földre; közben előadó és befogadó bejárja a
poklot és a mennyországot. Pilinszky a 21. század, Magyarországán.
Közreműködik:
Szabó Balázs, dalszerző-énekes, a Szabó Balázs Bandája vezetője - ének, gitár
Vecsei Miklós H.,a Vígszínház színművésze - ének, vers
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/szivarnyek-pilinszky-janos-kethangon-2602.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Július 4.

11.00 és 14.00

Berki Vonósnégyes - udvari zene
Helyszín: Jurisics vár külső udvarában, Jegyár: Ingyenes
A Berki Vonósnégyes tagjai: Berki Antal – hegedű, Horváth Szimonetta – hegedű,
Berki Gábor – brácsa, Pothárn Margit - cselló
Műsor:
Michael Haydn: Notturno
Dvorák: D- dúr Waltzer
Gerschwin: I’d Rather Charleston
Kreisler: Liebesleid
Händel: Arrival of the Queen of Sheba (Sába bevonulása)
Mozart: Exultate jubilate
Henri Betti: C’est si bon
Ferraris: Zwei Gitarren
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/berki-vonosnegyes-udvari-zene2598.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Július 4.

19.00

Kőszegi énekek
"Kőszegi zeneszerzők százéves művei és Mizsei kőszegi zenevázlatai a közelmúltból"
Helyszín: Evangélikus Templom, Jegyár: 1.000.Mizsei Zoltán – ének, elektronika, Mizsei-Takács Zsuzsanna – mezzoszoprán
– orgona, Scheer Uwe – hegedű
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/koszegi-enekek-2604.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Július 11. (esőnap: Július 12.) 20.30
Szörényi Levente, Bródy János, Sarkadi Imre, Ivánka Csaba
Kőműves Kelemen (Pannon Várszínház)
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 4.000.A Kőműves Kelemen téma vándormotívum a közép-kelet európai és balkáni népek
folklórjában, így a magyar népköltészetben is. Nem véletlenül. Egy fiatal csapat kap
lehetőséget, vállal megbízatást, hogy felépítse a várat, azaz önmagát, hogy egy sikeres
nemzedék oltalmazhassa a tágabb értelemben vett közösséget. „Alkotni születtünk…” „Nem
lehet, nem lehet, hit nélkül nem lehet…” A konfliktusok ember és hatalom, ember és ember,
hit és kiábrándulás küzdelmében bomlanak ki, a küzdés értelmére, az áldozat mértékére
keresik a választ valamennyi korosztályt megszólítva.
A Pál utcai fiúk produkciónk dinamikus fiatal férficsapatot kovácsolt össze, akik meg tudnak
felelni a rockballada által támasztott ének-, zenei- és fizikai követelményeknek.
A produkció a Zikkurat Színpadi Ügynökség, valamint az előadás producere, Rosta Mária; a
MELODY Kulturális és Szolgáltató Kft. és a HoFra Színházi és Irodalmi Ügynökség
engedélyével jött létre.
SZEREPOSZTÁS
Kőműves Kelemen: Koscsisák András
Boldizsár: Molnár Ervin
Máté: Szelle Dávid
Izsák: Keresztesi László
Karuj: Budai Márton Zoltán
Benedek: Kovács Gábor
Márton: Gábor Márkó / Soós Máté Bátor / Magyar János
Ambrus: Punk Péter
Mihály: Pásztor Richárd
György: Baranyi Csanád
Sebő: Hédl-Szabó Dániel
Gyula: Kiss Máté / Magyar János
Radó: Ifju Martin
Anna: Kárpáti Barbara
Vándor: Horváth Dániel / P. Petőcz András
Jelmez: Justin Júlia, Játéktér: Vándorfi László
Korrepetitor: Regovics Zsuzsa, Zenei vezető: Győrfi Judit
Koreográfus: Krámer György, Koreográfus asszisztens: Punk Péter
A rendező munkatársa: Egri Zsófia, RENDEZŐ: Vándorfi László
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/komuves-kelemen-2605.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Július 14. 18.00
Paulik Móni - Vincze Zsuzsi

Lili és a bátorság
A Kőszegi Várszínház, a Mesebolt Bábszínház és a Vojtina Bábszínház bemutatója
Helyszín: Jurisics vár - Lovagterem Jegyár: 1.000.Paulik Móni és Vincze Zsuzsi regénye alapján írta: Veres András
Tervező: Boráros Szilárd, Zene: Sáry Bánk
Rendező: Somogyi Tamás
A feldolgozó foglalkozást vezető drámapedagógusok: Balla Richárd, Kardos János, Szepes Anna
Szereplők: Csató Kata mv., Kovács Bálint, Lukács Gábor, Varga Bori
Ajánlott korosztály: alsó tagozatos iskolásoknak
Az előadás után feldolgozó foglalkozást tartunk a gyerekeknek!
Vajon mihez kell nagyobb bátorság: bemutatni egy félelmetes kötéltánc számot a cirkuszigazgató előtt
vagy elmondani egy nyomasztó titkot az anyukánknak? A hét éves Lili egy vándorcirkusz izgalmas,
különös és varázslatos világában nő fel. Egymás mellett él a kötéltáncos, a bűvész, az oroszlán, a
bohóc és még sokan mások. Bizalmas közösség, amelyben mindenki ismer mindenkit. De mi van
akkor, ha valaki túlságosan közel szeretne kerülni a másikhoz? Mikor és hogyan lehet nemet mondani
valaki közeledésére, főleg abban az esetben ha egy felnőtt és egy gyerek kapcsolatáról van szó? A
bátorságot kereső Lili a cirkusz bűvészétől remél segítséget, aki meg is ígéri, hogy varázserejével
megadja a kislány számára, amit szeretne. Bátorság helyett azonban egy olyan titkot ad Lilinek, amit
nem könnyű feldolgozni, elmondani valakinek pedig igazán bátor dolog lenne. Lilinek minden erejére
szüksége lesz, hogy ezen a kötélen anyukája segítségével áttáncoljon, ám ha sikerül neki, életre szóló
tanulságokkal gazdagodik.

Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/lili-es-a-batorsag-2606.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!
Július 16. (esőnap: Július 17.) 20.30
Abe Burrows - Kaktuszvirág
Orlai Produkció
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 4.000.Mégis meddig mehetünk el a hazugságban? Mi lesz, ha már lassan magunk sem tudjuk, kinek
mit adtunk be? Julian, a fogorvos például jól kitalálta az életét. A rendelőben a fegyelmezett
Stephanie tartja kézben a dolgait, a magánéletben a csinos Toni gondoskodik róla. És hogy ne
kelljen elköteleződnie, családot hazudik magának. Amikor viszont mégis nősülne, Toni
hallani sem akar róla, hogy miatta szakadjon szét egy család. Meg kell tehát győzni őt, hogy a
"feleség" boldog, ha megszabadulhat Julian-től. De honnan kerítsen egy nőt, aki hajlandó
eljátszani a szerepet?
A komédia zenés változata után most először látható Magyarországon a Broadway-változat,
amely alapján a nagy sikerű film készült Walter Matthau, Ingrid Bergman és Goldie Hawn
főszereplésével. A Kaktuszvirágot írta Abe Burrows, Pierre Barillet és Jean Pierre Gredy
színdarabja alapján. A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és
Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.
SZEREPLŐK: Kovács Patrícia, Ötvös András, Józsa Bettina / Gombó Viola, Hunyadi Máté /
Rohonyi Barnabás, Schruff Milán, Ficzere Béla, Fekete Györgyi, Mész Adrienn
Fordító: Zöldi Gergely, Díszlet: Fodor Viola
Jelmez: Őry Katalin, Mozgás: Bóbis László
Rendezőasszisztens: Varga Miklós, Rendező: Novák Eszter
Producer: Orlai Tibor
AZ ELŐADÁS HOSSZA: 2 óra 40 perc – egy szünettel
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/kaktuszvirag-2607.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Július 18. (esőnap: Július 19.)

Operett-musical est az Operettszínház művészeivel
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 3.000.A Budapesti Operettszínház művészei adnak fergeteges gálaestet, melyen ismert operett és
musical dallamok csendülnek fel az alábbi előadásokból: -Rómeó és Júlia -FAME -Rebecca Rudolf -Csárdáskirálynő -Marica grófnő -Csókos asszony
A musical és operett válogatás mellett felcsendülnek örökzöld slágerek
is: -ABBA -Neoton -Cseháti Zsuzsa
Művészek: Janza Kata, Szendy Szilvi, Peller Károly, Pesák Ádám
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/operett-musical-est-az-operettszinhazmuveszeivel-2608.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Július 23.

20.30

Parti-Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról
Orlai Produkció
Helyszín: Jurisics vár - Lovagterem - Jegyár: 2.000.Az azonos című hosszúpróza, mikor évekkel ezelőtt megjelent, az „előadás” alcímet viselte,
nem véletlenül. Az étkezés ártalmasságáról valóban termékbemutató előadás, a főhős,
bizonyos Fibinger tragikomikus nagymonológja, élet-áriája haknikörútja egy állomásán, egy
sokat látott, vidéki művelődési ház színpadán. Jóllehet, a főhős „az étkezés”-ről beszél
csillapíthatatlanul, de életről, halálról, szerelemről, szól, a szenvedélyről, az olthatatlan, kéjes
dühről, amivel az ember be akarja kebelezni a másikat, magát, a világot, míg el nem dől vele
önnön börtöne és temploma, a kalodányi test.
SZEREPLŐ: Mészáros Máté
Az előadás a FÜGE Produkció és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében jött létre.
Az előadás hossza: kb. 85 perc, egy részben
Látvány: Znamenák István, Rendezőasszisztens: Kovács Henrietta
Rendező: Znamenák István, Producer: Orlai Tibor
Író: Parti Nagy Lajos
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/az-etkezes-artalmassagarol-2609.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Július 25. (esőnap: Július 26.)
Marc Camoletti

20.30

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! avagy Hatan pizsamában
Pesti Művész Színház
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 4.000.Egy franciaországi nyaralóban Bernard és neje, Jacqueline vendégeket várnak. Jön Bernard
legjobb barátja, Robert, aki Jacqueline titkos szeretője, Brigitte, Bernard titkos szeretője. A
ház ura feleségének úgy állítja be a dolgot, mintha Brigitte Robert párja lenne, de mivel
Robert még sosem látta a nőt, összetéveszti a szobalánnyal. Ám beállít a szobalány férje is,
Bertrand...
Szereposztás:
Bernard EGYHÁZI GÉZA
Jacqueline NYERTES ZSUZSA
Robert CSENGERI ATTILA
Brigitte 1. LENGYEL ELEONÓRA

Brigitte 2. FOGARASSY BERNADETT
Bertrand BODROGI ATTILA
Díszlet: Halász G. Péter - Jelmez: Reininger Mária - - Fordította: Szántó Judit
Rendező: Márton András
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/boldog-szuletesnapot-avagy-hatanpizsamaban-2610.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!
Július 29. (esőnap: Július 30.)

21.00

Gergye Krisztián szólótánc előadása
Ahol a sötétség
A Kőszegi Várszínház és a GK Társulat közös bemutatója
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 2.000.A szervezők a változás jogát fenntartják!

Augusztus 1. (esőnap: Augusztus 2.)

20.30

Agatha Christie: Az egérfogó
Veres1 Színház
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 3.000.Szereplők: (a színre lépés sorrendjében)
Mollie Ralston : VEREBES LINDA
Giles Ralston: PÁL TAMÁS
Christopher Wren: DÓSA MÁTYÁS / KRAJNIK-BALOGH GÁBOR
Mrs. Boyle: ZORGEL ENIKŐ
Metcalf őrnagy: VENYIGE SÁNDOR
Miss Casewell: MOLNÁR GYÖNGYI
Mr. Paravicini: TROKÁN PÉTER
Trotter rendőr őrmester: MOHAI TAMÁS
Zene: Lencsés Balázs, Dramaturg: Venyige Sándor
Díszlet-jelmez: Gedeon Boróka, Rendező: SCHLANGER ANDRÁS
A fiatal Ralston-házaspár panziójában vagyunk. Távol az emberektől, a világtól. Abban a zárt
játéktérben, a hótorlaszok közé ékelt, bűnügyi laboratóriumban, amelynek az írónő, szokás
szerint, még a telefonvezetékét is elvágta.
Egyelőre csak azt tudjuk, hogy a Culver utcában megöltek egy nőt. Aztán sítalpakon
megérkezik Trotter, a nyomozó. S kiderül, hogy a gyilkosnak a panzió lakói között kell
lennie.
Agatha Christie sorra elénk idézi a szereplőket, s külön-külön mindegyikről bebizonyítja,
hogy – tévedés kizárva! – csak ő, egyedül ő lehet a gyilkos!
De mi tudjuk, hogy a sok ártatlan között egyetlen vétkest kell keresnünk. Így a harmadik
leleplezésnél kétszer érezzük becsapva magunkat, a negyediknél háromszor, és így tovább…
Az író egyik kelepcéből a másikba csal, hogy aztán – miután kiengedett a szabadba – önként
fussunk be a legnagyobb kelepcébe…
Két és fél órás elme-torna. Színpadi matematika. Csiki-csuki játék. Könnyű mulatság,
amelyről a közönség abban a tudatban távozik, hogy lám, megint túljártak az eszén…
Agatha Christie a színházi jogokat unokájára ruházta át, mondván, a darab fél év alatt
kiszenved. Ez egyszer tévedett. Az egérfogót Londonban 63 éve játsszák megszakítás nélkül.
Bemutatásakor Sir Winston Churchill volt a miniszterelnök, jegyre adták még a húst,

szalonnát, cukrot és a vajat.
Az előadás időtartama: 110 perc
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/az-egerfogo-2612.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Augusztus 4. (esőnap: Augusztus 5.)

20.30

Dömötör András - Deés Enikő-Benedek Albert és a társulat
Határátlépések
Orlai Produkció
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 4.000.Aki látta az Orlai Produkció Second Life, avagy Kétéletem című előadását, most sem fog
csalódni. Most egy újabb témát ,,feszegetnek" .
Mindennek van határa, állandóan feszegetjük a határainkat, a határ a csillagos ég, tartsuk
tiszteletben egymás határait, közben meg a határok megszűntek, de határvédelemre szükség
van, nem is szívesen lépjük át a határainkat, de a távolságtartás mégis rossz, de azért húzzuk
meg, lépjük át, tartsuk tiszteletben, gyere közelebb, ne gyere, ez már nem is én vagyok, de
most akkor mindennek van határa, vagy csak kinek hol? Mi van?
Az előadás a színészek személyes történeteiből építkezik.
SZEREPLŐK: Járó Zsuzsa, Péter Kata, Mészáros Máté , Ötvös András, Schruff Milán
Dramaturg: Deés Enikő, Látványtervező: Horváth Jenny
Zeneszerző: Bakk-Dávid László, Világítástervező: Szondi György
Rendező: Dömötör András, Producer: Orlai Tibor
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/hataratlepesek-2613.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Augusztus 8. (esőnap: Augusztus 9.)

20.30

Vajda Katalin: Anconai szerelmesek
Kaposvári Roxinház
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 4.000.Igazi felhőtlen szórakozást ígér a Roxínház Anconai szerelmesek című előadása. Vajda
Katalin darabja a vérbő reneszánsz komédiák hagyományaira épül. A történet egyszerű:
szerelmi sokszögek, egymást kereső, egymást üdvözlő, egymás elől menekülő párok,
összeveszések, kibékülések, félreértések, de végül mindenki párjára talál. A szerelmi történet
mellett a darab sikerét az 1970-es évek legjobb olasz tánczenéit felvonultató zenei anyag adja,
amely bravúrosan szövi át a történet minden szálát. Az előadásban olyan slágerek csendülnek
fel, mint a Ché sará, a Volare vagy a Felicita. Az Anconai szerelmesek két óra felhőtlen
szórakozás, a legjobb kulturális kikapcsolódás egy fárasztó nap után.
Az előadást 12 éves kortól ajánljuk!
Szereposztás:
Tomao Nicomaco, anconai polgár: Szabolcsi János
Lucia, a leánya : Varga Roxána
Luigi del Soro, vándormuzsikus : Kalányos Balázs
Drusilla, római lány: Kirsch Veronika / Solymos Luca
Lucrezio, milliomos : Sudár Gergő
Viktória, magyar lány: Ács Panna
Giovanni, a cukrász: Szabolcsi Ádám
Dorina, Tomao házvezetőnője: Nagy Dorottya / Kirsch Veronika
Agnese, a panzió tulajdonosa: Horváth Zita

Tánckar: Abonyi-Tóth Dávid, Abonyi-Tóth Máté, Barabás Lara, Baranyi Bianka, Bíró Dorka,
Böjtös Annamária, Csillag Fanni, Homor Fanni, Horváth Panna, Horváth Zsófia, Kató Lilla,
Kiss Nikolett, Kovács-Hegedűs Tamara, Márkus Csenge, Márkus Luca, Németh Petra, Sárdi
Benjámin, Tajnafői Nóra, Tóth Enikő, Zsalakó Zsanett
Díszlet - jelmez: Nagy Fruzsina Fény: Tóth Gyula Hang: Komáromi László
Koreográfusok: Merkei Mónika, Takács László János
Zenei rendező: Sebesi Tamás
Rendező: Pintér Kata
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/anconai-szerelmesek-2614.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Augusztus 10.

20.30

Grecsó Krisztián-Grisnik Petra: Vera
A Kőszegi Várszínház ősbemutatója
Helyszín: Jurisics vár - Lovagterem - Jegyár: 2.000.A regényt színpadra átdolgozta Grisnik Petra
Egy kislány a nyolcvanas évek Magyarországán. Figyel, tanul. Tanulja a világot, aminek a
megértése bármikor nagy feladat lenne, de ebben az évtizedben különösen is az. Tanulja a
többi gyereket, hogy miben olyan, és miben más, mint azok. Tanulja a felnőtteket, akikkel
(egyre inkább úgy érzi) nem stimmel valami. És ahogy elmerül a sok kis részletben, szépen
lassan világossá válik számára: a körülötte lévők nem mondanak igazat. Nem úgy van semmi,
sem a felnőttekkel, sem a fiúkkal, sem a tanárokkal, sem az apjával, az anyjával, a sosem
látott nagyszüleivel, mint ahogy gondolta. És mialatt először lesz életében szerelmes, először
csalódik másokban, először rúgja szét a biztonságot, amiben addig kisgyerek volt – azalatt
arra is először döbben rá életében, hogy akikben a legjobban bízik, azok hazudnak neki. Mit
kezd a család sötét titkaival egy gyerek? Mit kezd a hallgatással, az évtizedekkel korábbi
tragédia nyomaival, a pállott évtized kellemetlen szagával, a félrefordított tekintetekkel, az
egyre kevesebb meggyőződéssel beléfojtott szóval? De a kiskamaszkor nem csak a trauma,
hanem a trauma ellenszere is egyben – pont felnőtt annyira, hogy megértsen mindent, és pont
gyerek annyira még, hogy ellenszereket találjon. Lehet, hogy az, hogy ő egy gyerek,
valójában nem hátrány ebben a nyomozásban, hanem olyan lehetőség, ami csak neki jutott.
Csak ő tudja megemelni azt, ami már szinte agyonnyomja a felnőtteket. Úgyhogy nekilát,
hogy mindennek a végére járjon…
Előadja: Grisnik Petra, Díszlet: Trifusz Péter
Zene: Táborszky Bence, A rendező munkatársa: Skrabán Judit
Ötlet: Gelencsér Ildikó, Fény: Bakos Zoltán
Rendező: Göttinger Pál
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/vera-2615.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Augusztus 12. 18.00
Kőszegi Várszínház és a Soltis Lajos Színház közös bemutatója

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
Helyszín: Jurisics vár (rossz idő esetén lovagterem) - Jegyár: 1.000.zenés mesés utazás csillagok között
Pont a világ közepén terem egy almafa, gyümölcsei színaranyból vannak, egy tündérlány

könnyéből született. Ilona és Árgyélus a fák lombjai alatt találkoznak, de nem lehetnek
egymáséi, hiszen tündér és ember más világban él. Árgyélus útnak indul, hogy megkeresse
szerelmét és eljusson Tündérországba. Az igaz szerelemért küzdeni kell, de ha ők egymásnak
lettek teremtve, akkor semmi sem lehetetlen…
Tündérszép Ilona - Erényi Dorottya / Szabó Angelika
Árgyélus királyfi - Piller Ádám
Tündéranya - Hajba Beatrix / Németh Alíz
Király - Tóth Ákos
Favágó - Pintér Gergő
Ördögök:
Egy - Tóth Ákos
Másfél - Pintér Gergő
Kettő - Tóth Artúr
Rendező: Nagy Zsuzsi, Látvány: Szűcs József "Szöcske"
Zene: Gregorich Bálint, Mozgás: Boznánszky Anna
Jelmez: Marton Merci, Hartai Andrea, Külön köszönet: Gregorich Ferenc, Bincze Tamás,
Gregorich Domonkos, Gregorich Zsófia
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/tunderszep-ilona-es-argyelus-kiralyfi2616.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Augusztus 14. (esőnap: Augusztus 16.)

20.30

Michael McKeever: Végszó
(Rózsavölgyi Szalon)
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 4.000.„A színház éppen olyan, mint az élet – csak jobbak a fények!” – mondja a szórakoztató és
elgondolkodtató vígjátékban Edward DuPre, a hetvenes színházi legenda, és pontosan erről
szól Michael McKeever színműve, amelyben nem a színház tart tükröt az életnek, hanem az
élet a színháznak. Edward, Mallory és Christian – egy család, három generáció, két és fél
színész. Edward már mindent eljátszott. Egyszer még színpadra lépne saját lányával,
Malloryvel, a Broadway-sztárral, aki éppen azt fontolgatja, vissza kellene vonulnia. A
színészdinasztia harmadik tagja Mallory fia, Christian, az egykori gyerekszínész, akit végül
nem vonzott a színház, sem a film, és a kulisszához csak a családi házban kerül a legközelebb
anyja személyi titkáraként.
Voltaképpen egy család sorstörténete a Végszó – szellemes színházi helyzetek, „végszavak”
közé téve öröklött generációs kérdéseket, kételyeket, az elődök hibáit, az utódok győzelmeit.
Vajon úgy élünk, úgy szeretünk, úgy gondolkodunk, ahogyan az ősök? Persze egy olyan
családban, ahol a színház az első, ahol a szellemes megjegyzés előbbre való, mint az őszinte
szó, ahol soha senki nem érezheti magát érzelmi biztonságban, nem könnyű boldognak lenni.
Szereplők: Györgyi Anna, Gálvölgyi János, Csiby Gergely, Bajor Lili, Kovács Máté
Díszlettervező: Enyvvári Péter, Jelmeztervező: Veréb Dia
Dramaturg: Hárs Anna, Fordító: Makai Luca, Hárs Anna
Rendezőasszisztens: Kis-Kádi Judit, Rendező: Dicső Dániel
Shakespeare-fordítás: Nádasdy Ádám Euripidész, Médeia-fordítás: Rakovszky Zsuzsa
Az előadást két részben játsszuk, szünettel együtt kb. 110 perc.
Michael McKeever örököseinek engedélyét az Ahn & Simrock Bühnen- und Musikverlag
GmbH és a Hofra Kft. közvetítette.
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/vegszo-2617.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Augusztus 22. (esőnap: Augusztus 23.)

20.30

Duncan MacMillan: Dolgok, amikért érdemes élni
Játékszín
Helyszín: Kőszegi Várszínház-Jurisics vár - Jegyár: 3.000.Bereczki Zoltán egyszemélyes darabbal jelentkezik. Amerikai mintára, a nézővel közvetlen
párbeszédet folytató, rögtönzésekkel tűzdelt előadást hoz: Dolgok, amikért érdemes élni –
Duncan MacMillan tollából.
Web: https://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/eloadas/dolgok-amikert-erdemes-elni2619.html
A szervezők a változás jogát fenntartják!

SZOMBATHELY
Hangszirmok - Savaria Szimfonikus Zenekar nyáresti
programsorozata
Zsinagóga udvarán:
2020. június 24. 19.00 óra,
2020. július 1. 19.00 óra,
2020. július 8. 19.00 óra
Kámoni Arborétumban: 2020. június 25. 19.00 óra (esőnap: június 26.)
Tóvendéglő előtt: 2020. június 27. 19.00 óra (esőnap: június 28.)
Megyeháza udvarán: 2020. július 9. 19.00 óra (esőnap: július 10.)
és 2020. július 11. 19.00 óra (esőnap: július 12.)
A Savaria Szimfonikus Zenekar nyáresti programsorozatában kamaraestekre kerül sor a
Zsinagóga udvarán, a Camerata Pro Musica a Kámoni Arborétumban és a Megyeháza
udvarán ad koncertet, a Savaria Kamarazenekar pedig a Tóvendéglő előtt és a Megyeháza
udvarán lép fel.
Web: http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19003/hangszirmokitt_a_savaria_szimfonikus_zenekar_nyaresti_programso/

Június 24. 30. és Július 1.

19.00

Szigligeti Ede-Mohácsi István-Mohácsi János: Liliomfi
(Egy szünettel - 190 perc)
- vígjáték –
Helyszín: Weöres Sándor Színház - Nagyszínpad, Szombathely
A magyar színjátszás hőskorát idéző történetben Szilvai professzor titokban nevelt
gyámleányát, Mariskát, fiához akarja adni. A fiú közben, mint istenadta tehetségű
vándorszínész, Liliomfi néven sikert sikerre halmoz, és Mariskával a Mindenható
kifürkészhetetlen akaratából egymásba szeretnek. Ezt az égieknek köszönhető hepiendszerű
kezdetet vajon mennyire bonyolíthatják meg a földhözragadt földiek? Vajh mily és főleg
mennyi cselszövés és ármány kell ahhoz, hogy az ember az istenek akaratával
szembeszegülve elérje azt, amit az istenek elrendeltek neki?
Web: http://www.wssz.hu/tartalom/program

Június 26. 27.

19.00

Anders Thomas Jensen: Ádám almái
(Szünet nélkül - 100 perc)
Kovács Krisztina fordítása alapján átdolgozta Czukor Balázs
- vígjáték –
Helyszín: Weöres Sándor Színház - Márkus Emília terem, Szombathely
Az Ádám almái című színdarab Anders Thomas Jensen dán-német koprodukcióban készült
filmje alapján íródott. A szórakoztató vígjáték, amely mindenkor aktuális kérdéseket vet fel a hit és a kegyelem kérdését -, egy határtalanul jó és egy végtelenül gonosz ember
összecsapásáról szól. Ádám le akarja rombolni Ivan hitét, és bár ez átmenetileg sikerül is
neki, Ivan személyiségéből olyan földöntúli tisztaság és jóság árad, amelynek hatása alól
senki sem vonhatja ki magát. Még Ádám sem…. A darab a Radnóti Színházban nagy sikerrel
mutatkozott be, most a Weöres Sándor Színház tűzi műsorra.
Web: http://www.wssz.hu/tartalom/program

SOPRON
Június 19-től naponta 10-18 óráig

Levendulaszüret Eszterházán
Helyszín: a fertődi Esterházy-kastély levendulakertjében
Belépőjegy: 1.000 Ft/fő; Családi belépőjegy: 500 Ft/fő
Web: https://turizmus.sopron.hu/hu/esemeny/levendulaszuret-eszterhazan-2020.html

Június 27., Július 8., Augusztus 8. 22.

9.00-14.00

Lovaskocsikázás madárleséssel és kóstolóval a nemzeti parkba
Lovaskocsis túránk során megismerhetjük a Fertő-táj kultúráját, természeti kincseit, és
mindeközben megkóstoljuk kiváló italait és finomságait, gyerekeknek külön ajánlom, mivel
háziállatokat is simogathatnak. Az érdeklődő rendhagyó lovaskocsis túrán ismerkedhet meg a
Fertő-Hanság Nemzeti Park fokozottan védett területeivel. Jól ismerem már a táj természeti és
kulturális értékeit, lassan 6 éve élek és dolgozok ezen a csodás tájon!
A Fertő-Hanság Nemzeti Park, bemutatómajorságában; Lászlómajorban megcsodáljuk a régi
magyar háziállatfajtákat, megsimogatjuk a rackajuhokat majd közel megyünk a vízhez, hogy
különleges vízimadarakat is láthassunk. A Bemutató Majorságban a résztvevők frissítő italt és
gazdag kóstolót kapnak díjnyertes minőségi helyi termékekből. A kóstolót a Tornácosban
töltjük el a program elején.
Találkozóhely: Hegykő, Tornácos Ház parkolójában
Indulás: 9 órakor
Igény szerint megrendelhető az év bármely szakában! Megbeszélés függvénye csupán!
A lovaskocsi hely kapacitása véges.
2020. június 27. szombat
2020. július 18. szombat
2020. augusztus 8. szombat
2020. augusztus 22. szombat
Program időtartama: 5 óra (ebből az odaút másfél óra madarászkodással)
Programdíj: – magyar nyelven – (aktuális programdíj)
Programváltoztatás jogát fenntartjuk.
9.000 Ft/felnőtt 4.500 Ft/ gyerkőc 6-14 éves (csak diákigazolvánnyal)
min. 95.000 Ft
Német nyelven az árat lásd itt: katt ide.
Mit foglal magába a program?
• másfél órás lovaskocsikázás (Lászlómajorba oda-vissza az három óra)
• szakmai vidám túravezetés
• gazdag kóstoló kiváló minőségű díjnyertes termékekből: kenyér, vaj, sajtok, bio nemzeti
parki szalámik, lekvárok, szörpök, helyi zöldségek, gyümölcsök, frissítő italok)
• Lászlómajorban körbevezetés, interaktív kiállítások bel – és kültéren élő állatbemutató
• madarászat (réti illetve vízi madarak)
• mező növényei
Előjelentkezés feltétlen szükséges!
Web: https://fertotajtura.hu/hosszu-lovaskocsikazas/

Időpontok: (vasárnaponként 9:00 órakor)
2020. június 28., július 5.,12.,19.,26., augusztus 2.,9.,16.,23.,30.

Lovaskocsikázás az Esterházy-kastélytól a nemzeti parkba
Lovaskocsink az Esterházy kastély közelében lévő sportpálya parkolójából indul, ahonnan
kikocsikázunk a Fertő-Hanság Nemzeti Park központjába; a Kócsagvárba, onnan pedig a
védett területeinek peremére, ahol a zavartalanul fészkelő és táplálkozó madarakat
megfigyelhetjük.
Program díj: 3500 Ft/ felnőtt; 1500 Ft/ gyerek (6-14 éves); 0-6 éves kor között ingyenes
Minimum programdíj: 20.000 Ft
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: +36 70 229 8483
Kedvezmények: Csoport kedvezmény: 10 főtől
Családi kedvezmény: 0-6 éves ingyenes, 3. gyerektől 500 Ft/ gyerek
Web: https://turizmus.sopron.hu/hu/esemeny/lovaskocsikazas-az-esterhazykastelytol-anemzeti-parkba.html

Június 27. Szombat 19:00

SZUPERHŐSÖK - EGMONTTÓL JAMES BONDIG
DOHNÁNYI Restart koncert
Helyszín: Fertőrákosi Barlangszínház
A dátum szimbolikus, hiszen éppen fél évszázada, 1970. június 27-én nyílt meg a
barlangszínház mostani helyén az Oidipusz király díszelőadásával. 1937-ben pedig június 27én tartották az első, Dohnányi Ernő által megálmodott Szabadtéri Játékokat a kőfejtő
bejáratánál.
Az este hét órakor kezdődő jubileumi esten fellép Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas szlovákiai
magyar színész, érdemes művész, aki az 1970. június 27-i előadásban Kreon szerepét
alakította. Az ünnepi köszöntők után csendül fel a Dohnányi RESTART klasszikus zenei
bérlet első koncertje, melyen a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
"Szuperhősök" címmel tiszteleg a koronavírusos helyzetben helytálló egészségügyi dolgozók,
valamint mindazok előtt, akik a járvány idején is példás munkával szolgálták a társadalmat,
közösségeinket. A hangversenyen Beethoven, Gounod és Erkel Ferenc művei mellett James
Bond- és más híres filmek zenéi csendülnek fel.
Műsor: Beethoven: Egmont-nyitány, op. 84; Beethoven: Coriolan-nyitány, op. 62; Gounod:
Faust-keringő; Norman: James Bond Theme; Marvel-filmzenék: The Avengers, Wonder
Women, Black Panther, Ant-Man; Erkel Ferenc: Palotás a Hunyadi László c. operából
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
Művészeti vezető: Kóczán Péter
A Dohnányi RESTART bérlet koncertjei szombat esténként 7 órakor kezdődnek a Fertőrákosi
Barlangszínházban.
Időtartam: kb. 60-70 perc
Jegyár: 3000 Ft, jegyár 14 év alattiaknak: 2000 Ft
A szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V.27.) kormányrendelet értelmében az előírt létszámkorlátozás
betartásával és a védőtávolságok biztosításával a 760 fős nézőtéren mindössze 199-en vehetnek részt a
rendezvényeken. A nézőtéri közönség csak minden második sorban és minden harmadik ülésen foglalhat helyet.
Ez utóbbi alól kivételt képeznek az egy háztartásban élők.

Web: https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/barlangszinhaz/musor/234-szuperhosok__egmonttol_james_bondig_.html

Július 4. Szombat 19:00

HEURIGER – KOCSMAZENÉK ERDÉLYTŐL DUBLINIG
DOHNÁNYI Restart koncert
Helyszín: Fertőrákosi Barlangszínház
Ha a klasszikus zene gyökereit keressük, érdemes körülnéznünk a zenés-táncos
szórakozóhelyek világában is; erre nyílik lehetőségünk ezen az estén Schubert, Bartók és a
Brit-szigetek zenéjén keresztül.
Műsor: Schubert: Esz-dúr vonósnégyes „Heuriger-kvartett” op. 125 No.1, D 87;
Bartók (Darvas): Erdélyi táncok, BB 102b; Bartók: 4 darab a 44 hegedűduóból, BB 104
Beatles-dalok és ír népzene vonósnégyes átiratban; Wespa Quartett
A Dohnányi RESTART bérlet koncertjei szombat esténként 7 órakor kezdődnek a Fertőrákosi
Barlangszínházban.
Időtartam: kb. 60-70 perc
Jegyár: 3000 Ft, jegyár 14 év alattiaknak: 2000 Ft
A szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V.27.) kormányrendelet értelmében az előírt létszámkorlátozás
betartásával és a védőtávolságok biztosításával a 760 fős nézőtéren mindössze 199-en vehetnek részt a
rendezvényeken. A nézőtéri közönség csak minden második sorban és minden harmadik ülésen foglalhat helyet.
Ez utóbbi alól kivételt képeznek az egy háztartásban élők.

Web: https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/barlangszinhaz/musor/235heuriger_%E2%80%93_kocsmazenek_erdelytol_dublinig.html

Július 11. Szombat 19:00

NÉGER-KVARTETT – VALAMI AMERIKA
DOHNÁNYI Restart koncert
Helyszín: Fertőrákosi Barlangszínház
Antonín Dvořák a New York-i konzervatórium igazgatójaként több évig Amerikában élt és
közvetlenül az Újvilág-szimfónia után komponálta egy nyaralás során a „Néger-kvartettként”
ismertté vált derűs vonósnégyesét, melyet Leonard Bernstein legismertebb dallamaival
párosítva hallhatunk most a Barlangszínházban.
Műsor: Dvořák: F-dúr vonósnégyes „Amerikai/Néger-kvartett” op. 96; Bernstein: West Side
Story Selections; Wespa Quartett
A Dohnányi RESTART bérlet koncertjei szombat esténként 7 órakor kezdődnek a Fertőrákosi
Barlangszínházban.
Időtartam: kb. 60-70 perc
Jegyár: 3000 Ft, jegyár 14 év alattiaknak: 2000 Ft
A szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V.27.) kormányrendelet értelmében az előírt létszámkorlátozás
betartásával és a védőtávolságok biztosításával a 760 fős nézőtéren mindössze 199-en vehetnek részt a
rendezvényeken. A nézőtéri közönség csak minden második sorban és minden harmadik ülésen foglalhat helyet.
Ez utóbbi alól kivételt képeznek az egy háztartásban élők.

Web: https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/barlangszinhaz/musor/236-negerkvartett_%E2%80%93_valami_amerika.html

Július 18. Szombat 19:00

HAYDN-ÁLLATKERT – ZENEI KOLLÁZS
DOHNÁNYI Restart koncert
Helyszín: Fertőrákosi Barlangszínház
Joseph Haydn az Esterházy-hercegek zeneigazgatójaként itt élt és dolgozott a mi vidékünkön.
A hercegi reprezentációhoz igazodva Kismarton, Fertőd, Sopron és Bécs között ingázott 30
éven keresztül. Szerette a természetet és ez a zenéjén is meghallatszik:
Műsoron: részletek
Haydn: „Béka” D-dúr, op. 50 No. 6
Haydn: „Pacsirta” D-dúr, op. 64 No. 5
Haydn: „Lovas” g-moll op. 74 No 3. vonósnégyeséből
Wespa Quartett
A Dohnányi RESTART bérlet koncertjei szombat esténként 7 órakor kezdődnek a Fertőrákosi
Barlangszínházban.
Időtartam: kb. 60-70 perc
Jegyár: 3000 Ft, jegyár 14 év alattiaknak: 2000 Ft
A szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V.27.) kormányrendelet értelmében az előírt létszámkorlátozás
betartásával és a védőtávolságok biztosításával a 760 fős nézőtéren mindössze 199-en vehetnek részt a
rendezvényeken. A nézőtéri közönség csak minden második sorban és minden harmadik ülésen foglalhat helyet.
Ez utóbbi alól kivételt képeznek az egy háztartásban élők.

Web: https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/barlangszinhaz/musor/237-haydnallatkert_%E2%80%93_zenei_kollazs.html

Július 25. Szombat 19:00

SZERELMI ÁLMOK – ROMANTIKUS SZERENÁD
DOHNÁNYI Restart koncert
„Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”
Helyszín: Fertőrákosi Barlangszínház
Kodály aforizmája jól érzékelteti a zene egyik lényegi képességét – amit mindannyian érzünk,
de megfogalmazni máshogy (szerencsére) nem lehet, csak zenével.
Műsor: Mendelssohn-Bartholdy: Esz-dúr vonósnégyes, op. 12; Liszt: Szerelmi álmok /
Liebesträume / Nr. 3; Dohnányi: Triószerenád, op. 10; Mozart: G-dúr szerenád „Kis éji zene”
K 525; Wespa Quartett
A Dohnányi RESTART bérlet koncertjei szombat esténként 7 órakor kezdődnek a Fertőrákosi
Barlangszínházban.
Időtartam: kb. 60-70 perc
Jegyár: 3000 Ft, jegyár 14 év alattiaknak: 2000 Ft
A szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V.27.) kormányrendelet értelmében az előírt létszámkorlátozás
betartásával és a védőtávolságok biztosításával a 760 fős nézőtéren mindössze 199-en vehetnek részt a
rendezvényeken. A nézőtéri közönség csak minden második sorban és minden harmadik ülésen foglalhat helyet.
Ez utóbbi alól kivételt képeznek az egy háztartásban élők.

Web: https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/barlangszinhaz/musor/238szerelmi_almok_%E2%80%93_romantikus_szerenad.html

Július 31. Péntek 20:00

MY LAND a Recirquel Újcirkusz Társulat előadása
Helyszín: Fertőrákosi Barlangszínház
A nemzetközi hírű, hazai újcirkusz-társulat, a Recirquel 2018. augusztusában a világ
legnagyobb művészeti fesztiválja, az Edinburgh Festival Fringe keretében mutatta be My
Land című produkcióját, ahol a kritikusok véleménye alapján több ezer produkció közül a
legjobbnak bizonyult. A Vági Bence által rendezett, hét világklasszis ukrán artistát
felvonultató, a kortárs táncot a színházzal és a cirkuszművészettel ötvöző előadás az
emberiség gyökereit, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba és jeleníti
meg egy illúziókkal teli térben. A cirkuszt, a kortárs és klasszikus táncot, a
mozgásművészettel és a színházzal ötvöző alkotás egy új előadóművészeti műfaj, a ’cirque
danse’ kiteljesedése. De nemcsak műfaji szempontból tekinthető unikálisnak a produkció,
ugyanis ez a Recirquel első darabja, amelyben kizárólag külföldi vendégművészek
szerepelnek. Vági Bence rendező hét, zsánerszámában nemzetközileg is kimagasló ukrán
artistát hívott meg, és az ő személyes élettörténetüket – hagyományokat, szabadságot és
szerelmet – kutatva hozták létre a produkciót.
Előadják: Rodion Drahun, Roman Khafizov, Sergii Materinskyi, Yevheniia Obolonina,
Andrii Pysiura, Mykola Pysiura, Andrii Spatar
Zene: Szirtes Edina Mókus, Terjék Gábor, Népzenei szakértő: Both Miklós
Látvány: Vági Bence, Jelmez: Kasza Emese
Tervezőmérnök: Tárnok Zsolt, Fény: Lenzsér Attila, Pető József
Hang: Terjék Gábor, Cirkuszszakértő: Kristóf Krisztián
Művészeti tanácsadó: Illés Renátó, Zsíros Gábor
A koreográfus munkatársa: Maday Tímea Kinga
A rendező munkatársa: Schlecht Aliz
Rendező, koreográfus: Vági Bence
I. helyár: 5.000 Ft, II. helyár: 4.500 Ft , III. helyár: 3.000 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Web: https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/barlangszinhaz/musor/219-my_land_.html

Augusztus 1. Szombat 20:00

SINATRA - "MY WAY" Koncert
Helyszín: Fertőrákosi Barlangszínház
Vastag Tamás és Frank Sinatra dalai, lelke összeforrtak az elmúlt években. Nagy rajongója a
kultikus művésznek, a tévénézők, koncertre járók is hallhatták már többször, milyen átéléssel,
hitelességgel, elsöprő érzelmi töltettel, belső tartalommal énekli a számait. Talán sosrszerűnek
tűnhet, színpadon is eljátszhatta Frank Sinatrat. Szomor György meghallotta egyszer, hogyan
énekli a "My Way" című számot és azonnal írt, rendezett neki egy darabot a legendáról.
Vastag Tamás pedig azóta is nagy kedvvel, odaadással, szenvedéllyel énekli kedvence dalait.
Most ezen a koncerten olyan zenészek, előadók, vokalisták társaságában, akik szintén képesek
emlékezetesen megidézni, színpadra varázsolni egy nagy legenda szellemiségét. Időtlenül,
hiszen Sinatra örök.
Pap Attila - ének, vokál
Szánási-Szabó Diána - ének, vokál
Vida-Veres Imola - ének, vokál
Horváth Tamás- trombita
Jegyár: 3000 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Web: https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/barlangszinhaz/musor/207-sinatra_-_

Augusztus 7. 8. 14. 15.

20.00

MESÉS MUSICALEK - Musical show
Helyszín: Fertőrákosi Barlangszínház
Barlangolás a musicalmesék birodalmában!
Az előadásban olyan világhírű mesék slágerei csendülnek fel, mint Aladdin, Herkules,
Aranyhaj, Jégvarázs, Oroszlánkirály, Egyiptom hercege... A dalok eredeti nyelven vagy
magyarul szólalnak meg.
Az előadás szereplői: Fehérvári Gábor Alfréd – Freddie magyar énekes, előadó, A Dal 2016 győztese, majd A Dal 2018 és A Dal 2019
műsorvezetője; Buch Tibor színész, énekes; Fehér Adrienn (Madách Színház), EMeRTondíjas magyar színésznő, énekesnő; Jónás Andrea (József Attila Színház), Különleges hangú
musicalszínésznő; Stéphanie Schlesser; Füredi Nikolett; Vastag Tamás; Pap Attila; Savanyu
Gergely; Kiss Noró
Közreműködnek a Sopron Balett táncosai és a Local Vintage Company és vendégei.
Díszlet: Szakál Attila, Jelmez: Kis Katalin
Látvány: Madarász János, Koreográfus asszisztens: Horváth Renáta és Füsi Zsolt
Ügyelő: Horváth Dávid, Zenei vezető: Szénási-Szabó Diána
Rendezőasszisztens: Kiss Noró, Rendező-koreográfus: Szakál Attila
I.
helyár: 7.500 Ft
II. helyár: 6.000 Ft
III. helyár: 3.000 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Web: https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/barlangszinhaz/musor/222meses_musicalek_.html

Parktúrák
Helyszín: Estreházy-kastély – Fertőd
Magyar vezetések óránként - Német nyelvű vezetés 12.00 órakor
Angol nyelvű vezetés: 13.00 órakor
Csak jó idő esetén indul. Max. 20 fő/csoport. Információ, regisztráció: +99 537 640
További információ: http://www.eszterhaza.hu/programok/eszterhaza-parkjai-kertjei

Június 26. 27. 28.

14.00-17.00 óra

Fűszer és gyógynövénykerti túra
Helyszín: Estreházy-kastély – Fertőd
Regisztráció: 15 főig (muzeumpedagogia@eszterhaza.hu)
További információ: http://www.eszterhaza.hu/programok/fuszer-es-gyogynovenykerti-tura

