
                                    

„Együttélésben” kultúrák találkozása a Somló-Ság vidékén 

Szeptember 21. péntek 

14.00   Merre tovább értékőrzés? Hova jutott, merre tart a Hungarikum mozgalom? 

Tanácskozás határon túli és diaszpórában élő magyar vendégek részvételével. 

18.00-20.00  Navratil Andrea dalos mesterkurzusa felnőtteknek 

Szeptember 22. szombat 

10.00-18.00  Térségi értékek és közösségek együttléte, bemutatása (a devecseri és a pápai 

kistérségek értéktárai, kistermelői, mesterei, civil szervezetei mutatkoznak be) 

10.00-tól  Hagyományos magyar ételkultúra (főzőverseny és kóstoló) 

9.30-12.30  Táncoktatás; Felvidék magyar táncai (Madocsai Imre és Nagy Myrtil) 

14.00-16.30  Táncoktatás; Felvidék magyar táncai (Madocsai Imre és Nagy Myrtil) 

16.00-17.00 A térség népművészeti csoportjainak színpadi előadásai 

17.00  Fláre Beás zenekar koncertje 

18.00   Sárarany Zenekar – Egy a madár a hangjával 

Egy a madár a hangjával címre keresztelt műsorukban népköltészet és műköltészet 

eleven találkozását, népdallá vált verseket, népies hangú költeményeket mutatnak 

be, amely egészen a 19. század első felére, az irodalmi népiesség korába vezet vissza. 

A kor atmoszférájának életre keltéséhez pedig a magyaros verbunkos zenéből, annak 

későbbi művelőitől is szemezgettek. 

A zenekar tagjai: Sárközi-Lindner Zsófia-ének, Takács Rita-hegedű, Radák Márton-
hegedű, Sárközi Áron-brácsa, Solymosi Vince-cimbalom, Laukó Tamás-bőgő 
 

19.30   Gálaműsor a térség hagyományőrző csoportjaival és vendégekkel. Közreműködik a 

Bozót Néptáncegyüttes, a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes, a Dunántúl Népi 



Kommandó, a Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes, táncos vendégeink 

Kalotaszegről és Uruguayból 

 

Szeptember 23. vasárnap 

9.30-12.30  Táncoktatás; Maglódi szlovák táncok (Hahn-Kakas István és Tombor Bea) 

14.00-16.30  Táncoktatás; Maglódi szlovák táncok (Hahn-Kakas István és Tombor Bea) 

13.00-tól  Somló-Ság családi délután  

 Galgamenti Művészek Egyesülete: Az aranyifjítószóló madár –meseösvény 

A 40-50 perces meseösvény során a részvevők (gyerekek és felnőttek egyaránt) mind 

a mese főszereplőivé vállnak. Feladatuk, hogy a különböző próbatételeken keresztül 

(ügyességi játékok, néphagyományhoz köthető "kvíz feladatok", kézműves 

foglalkozás) bizonyítsák rátermettségüket (bátorság, eszesség, szorgalom).  A 

próbatételek sikeres elvégzésével tudják csak megszerezni az örök ifjúságot adó 

madarat, és ezzel tudják megmenteni az öreg királyt. A feladat elvégzését még egy 

mesével jutalmazzuk. 

Mesemondók: Bukovics János, Kiss Ágnes, Csikí Lóránt és Pintér Zsolt 

 Rőtökör Társulat – báb előadás gyerekeknek és felnőtteknek 

A zselici erdők, mezők, vadligetek határában összeverődött kis csapat 

előadásában a hagyományos élőszavas mesemondás egészül ki fából, 

nemezből, bőrből élővé gyúrt figurákkal, régi magyar hangszereken 

megszólaltatott muzsikával. Megelevenedik Kígyós Jancsi története, a mesében 

megszokott rémségek és szépségek sorakoznak elénk a nagyanyánk ósdi, moly 

lakta szekrényből átváltozott színpadon… 

Játsszák: Csépke Zsuzsa, Czigány Tamás, Farkas Gergely, Dóra Áron, a 

Kígyókirály személyesen, meg hát ugye Jancsi… 

 Hagyományos népi sport és ügyességi játékok, táncház, lovas kocsikázás 
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