
A megvalósult részletes program ismertetője 

 

2017. augusztus 31. 

 

10.00  Beharangozó vigasság – Hűvösvölgyi végállomás 

Szórakoztató időtöltéssel, mulatsággal kezdődött a fesztivál. 

Közreműködött Micsik Béla – Vajdaság, Kovács Marcell – Felvidék, Bella Péter 

18.00       „Toldi írójához elküldöm lelkemet…” 

                 Papp Nikolett Grafikusművész kiállításának megnyitója 

 

19.30       Ünnepi megnyitó 

                 A fesztivált Dr. Láng Zsolt polgármester nyitotta meg, utána pedig a Városmajori 

Szabadtéri Színpad vendégjátéka volt látható a Kultúrkúria szabadtéri színpadán. 

 

 

 

2017. szeptember 1. 

 

 

Délután a gyermekek nagy örömére megnyílt a mesekert, ahol az alábbi elfoglaltságok közül 

választhattak az érdeklődők: 

Tündérhinta – Égigérő domb 

Bartha Tóni csúzlizdája – Sárkányfal 

Űrállomás – Griffmadár fennsík 

Ős jurta, őseink játékai – Óperenciás udvar 

Mindentudó szövő-fonó asszonyok – Régi mesterségek sátora  

Toma mester varázslatai 

Tekergőtér – Égigérő domb 

Tintaló Cirkusz 

Circus Mechanicus 

 

15.00 órakor Legyél a cimborám címmel Korhecz Imola gyermekműsorát tekinthették meg az 

érdeklődők. 16.00 órakor a Ládafia Bábszínház lépett fel, Együgyű Mihók című előadásukkal 

megörvendeztetve a közönséget. 17.00 órakor Kozma Orsi koncertje volt megtekinthető. 19.00 

órakor pedig a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című előadásra került sor. 

21.00 órakor vette kezdetét az Ünnepi tűzvarázs. 

 

 

2017. szeptember 2. 

 

Újra megnyílt a gyermekek számára a mesekert. 

 

8.00 órától futóverseny vette kezdetét, 9.30 órakor pedig a futóverseny eredményhirdetésére került 

sor. 

 

10.30 órakor lépett fel Méhes Csaba és a Brass In The Five zenekar, 11.30 órakor pedig a 

Szekérszínház előadásában Aranymesék címmel színpadi játékot tekinthettek meg az érdeklődők. 

12.30 órakor Mollini bűvészműsora, 13.30 órakor pedig a Marching Dixiband koncertje várta a 



közönséget. 14.30 órakor vette kezdetét a Brobya zenekar ifjúsági koncertje. 15.15 órakor A 

háromágú tölgyfa tündére című előadást tekinthették meg az érdeklődők Fabók Mancsi előadásában. 

16.15 órakor a kassai Csavar Színház Arany János: Nagyidai cigányok című előadása szórakoztatta a 

nagyérdeműt, majd 17.00 órakor vette kezdetét a solymászbemutató, illetve a Zöldág divatbemutató. 

18.00 órakor a Kolompos zenekar táncháza vette kezdetét. 19.30 órakor a Szolnoki Szigligeti Színház 

Anconai szerelmesek című előadása következett a Kultúrkúria szabadtéri színpadán. 22.00 órakor 

pedig táncos mulatság zárta a napot. 

 

 

2017. szeptember 3. 

 

Az utolsó napon 10.00 órától 18.00 óráig vehették birtokukba a mesekertet a gyerekek és szüleik, 

kísérőik. 10.30 órakor pedig Malek Andrea koncertje következett. 7.00 órakor vette kezdetét a 

horgászverseny, melynek eredményhirdetésére 11.20 órakor került sor. 

11.30 órakor A zöldszakállú király című előadást tekinthették meg az érdeklődők a Zirano Színház 

előadásában. 13.00 órakor a Daniel Speer Brass vidám zenés családi koncertje következett, 15.00 

órakor pedig a kassai Csavar Színház Jóka ördöge című előadása következett. 16.00 órakor A három 

kívánság című előadást tekinthették meg az érdeklődők a Bab Társulat előadásában, 16.45 órakor 

pedig a Cimbaliband koncertjét. 18.00 órakor fesztiválbúcsúztató táncház vette kezdetét. 

 

A fesztivált Bíró Eszter és falusi Mariann koncertje zárta. 

 

 

 


