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MŰVÉSZET A TÖRTÉNELEMBEN –
kiállítás megnyitó
A Művészparkban tevékenykedő festő és rajzművészek 
korábbi műveiből összeállított kiállítás megnyitója

MŰVÉSZPARK – 
szemünk előtt születnek a remekművek
A régió településeiről érkezett több tucat festő és 
rajzművész alkot egy időben, „festői” környezetben

BEM JÓZSEF TÁBORÁNAK PROGRAMJAI

LEVENDULA
GYERMEKPARK PROGRAMJAI

A PETŐFI KULTURÁLIS FESZTIVÁL
HIVATALOS MEGNYITÓJA

CSINÁLJUK NAGYBAN – 
A KULTÚRA ÉS A HAGYOMÁNYŐRZÉS 
NAGYMESTEREI, MAGYARORSZÁGON –
nyílt konferencia az ország legnagyobb kulturális 
fesztiváljait szervező szervezetek képviselőinek 
szereplésével: Kurultaj, Savaria Történelmi Karnevál, 
Tavaszi Emlékhadjárat

KIS FILM, NAGY ÉLVEZET, 
AVAGY KÉRSZ EGY RÖVIDET?
BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál
Kisfilmek folyamatos vetítése az érkező művészek 
alkotásaiból, a Petőfilm bemutatója

A HÁROM KISMALAC
A Százszorszép Óvónői Bábcsoport előadása

PROGRAMOK IDŐRENDBEN
2017. ÁPRILIS 30.

PROGRAMOK IDŐRENDBEN
2017. ÁPRILIS 30.

9.30 – 10.00

10.00 – 18.00

10.00 – 18.00

10.00 – 18.00

10.00 – 10.30

10.30 – 12.00

11.00 – 18.00

11.00 – 11.45

Petőfi Sándor
Művelődési Központ aulája

Petőfi műfordítói szoborpark

Luther tér – Város kemencéje parkban

Luther sétány teljes hosszában

Erkel Ferenc pódium

Petőfi Sándor Művelődési
Központ színházterme

Filmcsarnok

Erkel Ferenc pódium

GOOD COMPANY KONCERT
A kisteleki, elsősorban akusztikus hangszereket 
megszólaltató Good Company együttes újra fellép a 
Petőfi Kulturális Fesztiválon

FERENCZY GYÖRGY
ÉS A ROCKAJAM ZENEKAR KONCERTJE
A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar 
kultúra, és a rock’n’roll forradalom szeretete.

1948-1949-ES KATONAI ÜTKÖZET
Katonai ütközet a városközpontban a magyar és 
az osztrák katonák közötti látványos csatajelenet 
imitálásával

VARRÓ DÁNIEL ZENÉS IRODALMI MŰSORA

NÉPTÁNCCSOPORTOK
FELLÉPÉSE

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS
BESZÉLGETÉS BENKŐ LÁSZLÓ ÍRÓVAL

JÁNOS VITÉZ DALJÁTÉK BEMUTATÓJA
Kukorica Jancsi és a szépséges Iluska méltán elhíresült 
történetét a kecskeméti Katona József Színház művészei 
Szente Vajk rendezésében elevenítik fel.

KERÁMIAUDVAR AZ ÁGNES GALÉRIÁBAN
Neves keramikusok munkáinak kiállítása és vására 
a Petőfi tér 15. szám alatt lévő galériában és a galéria 
előterében.

12.00 – 13.00

14.00 – 15.30

14.00 – 14.30

15.00 – 16.00

16.00 - 19.00

17.00 – 18.00

19.00 – 22.00

egész napos 
program

Erkel Ferenc pódium

Erkel Ferenc pódium

Petőfi tér

Petőfi Korzó Kávéház terasza

Erkel Ferenc pódium

Petőfi Korzó Kávéház terasza

Kacsóh Pongrác
Nagyszínpad 

Ágnes Galéria

Programok
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János vitéz címû daljáték
 a kecskeméti Katona József Színház társulatának elôadásában

2017. április 30. 19.00 óra – Petôfi tér 
Erre a rendezvényelemre ülőhely jegyeket kell vásárolni!

A Főtéren felépített óriási méretű színpadon kerül bemutatásra Kacsóh Pongrác - Bakonyi Károly - Heltai Jenő: János 
vitéz című daljátéka, 19.00 kezdettel.
Kacsóh Pongrác daljátéka Petőfi Sándor azonos című elbeszélő költeményét veszi alapul, még gazdagabbá, mesésebbé 
varázsolva azt. Kukorica Jancsi és a szépséges Iluska méltán elhíresült története a szintén jól ismert dallamokkal 
kiegészülve a magyar operett korszak sikersorozatának kezdetét jelöli. A „pásztorok királyának”, a „szegény kis árva 
lánynak”, a francia királykisasszonynak és Bagónak sokan adtak már életet a magyar színpadokon A kecskeméti 
Katona József Színház művészei Szente Vajk rendezésében elevenítik meg a tündérmesét.

  János – ORTH PÉTER
  Iluska – KÉKKOVÁCS MARA / SZABÓ NIKOLETT e.h. 
  Bagó – KISS ZOLTÁN
  Francia király – PÁL ATTILA
  Francia királylány – DOBÓ ENIKŐ
  Strázsamester – ARADI IMRE
  Gonosz mostoha – CSOMBOR TERÉZ
  Bartoló udvarmester – SIRKÓ LÁSZLÓ
  Csősz – KANALAS DÁNIEL

Fômûsor Zenekar: Csonka Zoltán, Földi Jácint, Kiss Dániel, Kondacs Szílvia, Kovács Mihály, Látó Richárd, Mészáros Orsolya, 
Várkonyi Zsolt
Valamint a Kecskemét Táncegyüttes táncosai: Görög Anna Judit, Márkli Zsuzsanna, Halász József, Vidács Sándor, 
Kórus: Dratsay Dóra, Ortan Vivienne, Kanalas Dániel, Tolnai Ottó

    Díszlettervező: Túri Erzsébet
    Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida
    Zenei vezető: Károly Kati
    Zenéjét átdolgozta: Látó Richárd
    Koreográfus: Németh Eszter
    Súgó: Patyi Szilvia
    Ügyelő: Berki Zoltán
    Rendezőasszisztens: Frigyesi Tünde

 AZ ESEMÉNYRE ÜLÕJEGYET VÁSÁROLNI AZ ALÁBBI IRODÁKBAN LEHET:
 Kiskőrös – Tourinform Iroda – Kiskőrös, Petőfi tér 4/a, 06-78/514-850
 Kiskőrös – János Vitéz Látogatóközpont – Kiskőrös, Martini u. 6., 06-20/230-4442
 Soltvadkert – Roxy Tours Utazási Iroda – Soltvadkert, Kossuth u. 15., 06-78/400-814
 Kecel – Városi Könyvtár és Művelődési Ház – Kecel, Szabadság tér 17., 06-78/420-344 
 Kiskunmajsa – Tourinform Iroda – Kiskunmajsa, Zárda utca 2., 06-77/481-327
 Bácsalmás – Bácsalmási Kulturális Központ – Bácsalmás, Szent János utca 9., 06-30/768-4740
 Baja – Tourinform Iroda – Baja, Szentháromság tér 11., 06-79/420-792
 Akasztó – Művelődési Ház – Akasztó, Fő út 75., 06-78/451-022
 Csengőd – Dankó Pista Művelődési Ház és Községi Könyvtár – Csengőd, József A. u. 29., 06-78/441-032
 Kiskunhalas – Globe Travel Kft. – Kiskunhalas, Székely u. 2., 06-77/423-060; 06-30/497-2770
 Kalocsa – Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. – Kalocsa, Szent István király út 35., 06-30/500-8498
 Nagykőrös – Country Tours – Nagykőrös, Széchenyi u. 2., 06-53/350-794, 06-30/5758-000
 Kiskunfélegyháza – Palásti Utazás Kft., – Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 2/A., 06-76/560-269

János Vitéz Látogatóközpont
Az életre kelt mese birodalma

Petőfi Sándor művének interaktív keretek között tör�énő felfedezése.
Korszer� technikai megoldások, innovatív installációs eszközök, tabletes tárlat�ezetés.

   Elérhetőség: 6200 Kiskőrös, Mar�ini u. 6.  
Tel.: +36 20 230 4442  •  www.janosvitezlatogatokozpont.hu    

ZÁRÓMŰSOR SZABADTÉRI SZÍNPADON



6 7

Programok

EGÉSZ SÉTÁLÓUTCA A GYERMEKEKÉ
A kisgyermekkel érkező családokat vidám, színvonalas családi és 
gyermekprogramok várják a Luther Sétány teljes hosszában. Itt több mint 
kéttucat óvodapedagógus foglalkozik hagyományos foglalkozások keretében a 
gyermekekkel, bevonva azok szüleit, nagyszüleit is a játékokba. Katonapróbák, 
kézműves és iparművészeti játékok, egyéni és csoportos foglalkozásokkal 
készülnek a foglalkoztatók, akik egy 25 fős stábbal érkeznek a rendezvényre hank településeiről, valamint Erdélyből 
és a Vajdaságból.
A Levendula Gyermekpark az utóbbi évek egyik legnépszerűbb program lett a város rendezvényein. A Levendula 
Gyermekpark szomszédságában, múzeumpedagógiai játékelemeivel, kitelepül a János Vitéz Látogatóközpont is, 
amely az egyik leginkább látogatott, új, kiskőrösi turisztikai célpontként nyitott meg nemrégiben, az evangélikus 
templom szomszédságában.

Mûvészpark-remekmûvek készülnek a szemûnk elôtt
Petőfi Sándor szülőháza melletti Műfordítói szoborparkban lesz kialakítva 
a Művészpark. Itt több Dél-alföldi településről érkező, legalább háromtucat 
festő, grafikus és rajzművész alkot a közönség előtt, a szoborpark 
különböző részeire kitelepülve. Az érdeklődők elsétálva az alkotók között, 
megtekinthetik a művészeket munka, vagy alkotás közben. A Művészpark 
már a legutóbbi fesztiválon is nagy népszerűségnek örvendett. Résztvevő 
partnerszervezetek: Kőrös Körül a Művészetért Egyesület, Kalocsai 
Kortárs Művészeti Klub, Mártélyi Képzőművészeti Alkotótáborért 
Egyesület, Holló László Képzőművész Kőr Kiskunfélegyháza.
A Művészparkban tevékenykedő művészek korábbi alkotásaiból kiállítás 
lesz megtekinthető a Művelődési Központ aulájában, egész nap.

Bem József és Windisgratz katonai tábora
A Művelődési Központ mögötti kisebb parkban (a Város Kemencéje itt található) kerül kiépítésre egy 1848-1849-
es katonai tábor, ahol több mint 50, magyar és osztrák korhű katonai egyenruhába öltözött hagyományőrzővel 
találkozhatnak az érdeklődők, külön katonai táborokba tömörülve. Katonai sátrak, ágyuk, fegyverek, markotányos 
hölgyek várják a tábori nyüzsgésben az érdeklődőket. A táborban katonák a nap folyamán sütnek-főznek, 
katonai dalokat énekelnek, vagy éppen a markotányos lányokkal incselkednek. A 
gyermekfoglalkoztatóból érkezett családoknak is további programokat szolgáltatnak. 
A nap során több alaklommal is megütköznek a magyar és osztrák katonák,  imitált 
csatajeleneteket produkálva.

Szabadtéri 1848-49-es kiállítás a fôtéren
Kiskőrös új főterén kerül felállításra abból a 20 
óriástablóból álló szabadtéri kiállítás, amely az 
1848-1849-es eseményekről készült rajzok kinagyított 
változataként kerül bemutatásra. Az egyenként több 
mint 3 négyzetméteres színvonalas óriástablókon, 
az eredeti történelmi rajzok, festmények kerülnek 
megjelenítésre, és a sorszámozott tablókon körbehaladva 
végigtekinthető a forradalom és szabadságharc 
valamennyi legfontosabb megfestett, megrajzolt 
eseménye, csatája, a Pesti forradalom kitörésétől egészen az aradi 13 kivégzéséig.

Koncertek, fellépôk külön színpadon
A Petőfi tér másik felén, a katolikus templom mellett lévő új 
rendezvénytéren kerül felépítésre egy második színpad, ahol 
egymást váltják a programok. 

Fellép a Százszorszép Ovónői Bábcsoport, akik A Három kismalac című 
nagysikerű művet adják elő a gyerekeknek.

LEVENDULA GYERMEKPARK 
PROGRAMJAI
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Good Company zenekar
Tuba ágyra helyezett akusztikus rock, csipetnyi népzenével fűszerezve. Talán 
így lehetne egy mondatban összefoglalni a Good Company zenei stílusát. 
A zenekar 2013 júliusában alakult. Kezdetben ismert előadók dalainak 
feldolgozásával próbáltak rátalálni az útra, amit járni szeretnének, mostanra 
viszont saját szerzeményeik alkotják repertoárjukat. Zenéjük jellegzetes 
hangzásvilága, a korábban külön-külön megtapasztalt műfajok mellett,  
az egyedi hangszer-összeállításnak is köszönheti. A zenekar 12.00-13.00 között 
lép fel az Erkel Ferenc színpadon.

Ferenczy György és a Rackajam koncertje
A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra, és a 
rock’n’roll forradalom szeretete. Így fér össze a kalotaszegi hajnali Petőfi 
és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rendkívül energikus 
produkció mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban, 
és humorban gazdag estét. Számos ponton utal a rock’n’roll forradalom,  
az amerikai zenei kultúra és a zenekar elképzelésének kapcsolatára.
A zenekar 14.00-15.30 között lép fel az Erkel Ferenc színpadon.

Néptánccsoportok fellépése
A zenekarok után bemutatkoznak a térség néptánccsoportjai is, akik a szabadtéri színházi záró előadásig szórakoztatják  
az érdeklődőket.
Fellépnek:
 Szívárvány Néptánccsoport
 Hétszínvirág Alapítvány tanítványai
 Izsáki Sárfehér Néptánc Egyesület
 Mayossa Hagyományörző Egyeület

Könyvbemutatók és zenés-irodalmi elôadások a Petôfi Korzó Kávéház teraszán

Varró Dániel zenés irodalmi mûsora

Varró Dániel a fiatal költőgeneráció kiemelkedő alakja, akiért szerteágazó alko-
tótevékenysége és egyedi humora miatt a kritika és a közönség egyszerre rajong. 
A formának és a paródiának egyaránt mestere; számos műfajban megmutatta 
már a tehetségét a hazai közönség előtt: versek, gyermekversek, színdarabok, va-
lamint műfordítások fűződnek a nevéhez. Munkássága utánozhatatlan stílust, 
frissességet és modernitást hozott a XXI. század magyar irodalmába.
Versei és műfordításai már fiatal kora óta jelennek meg különböző folyóiratokban 
és irodalmi újságokban. 
Az ismert költő a Petőfi Kulturális Fesztivál programjai között tart zenés irodalmi 
műsort gyerekeknek és felnőtteknek15.00-16.00 között a Petőfi Korzó Kávéház 
teraszán.

„Szent László nyomában” – beszélgetés Benkô László íróval

Benkô László: Szent László trilógiája - könyvbemutató

A Bölcsészettudományi karon végzett, és pedagógusként különösen közel áll hozzá 
az irodalom. Írásaiban informálni és egyben szórakoztatni szeretné az olvasót, 
ezért közérthető műfajt választott, a regényt. Jobbára a történelmi regényeket ír. 
Vallja, hogy a szépirodalmi igénnyel megírt történetek sem nélkülözhetik a szigorú 
tényeket.
Egy szerző azonban nem engedheti meg magának az egysíkú irodalmi létet. Mivel 
az emberi psziché rejtelmei régóta elbűvölik, ezért írt érzelmes kutyatörténetet, 
valamint a romantikus irodalom kategóriájába sorolt, élethelyzeteket boncolgató 
regényeket is.
Szeret utazni, megismerni a világot. Bárhova is megy, mindig magával hozvalamit, 
amit később olvasói viszontláthatnak egy-egy regényben.
Benkő László Kiskőrösön a Petőfi Kulturális Fesztiválon találkozik közönségével, 
ahol 17.00-18.30 között beszélget vele Turán Istvánné, a kiskőrösi Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár intézményvezetője, a Petőfi Korzó Kávéház teraszán.
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Kurultaj
Kurultáj magyar hagyományőrző rendezvény 
Bugacon. A rendezvény célja a magyarság 
egymással és a rokon őstörténetű keleti népekkel 
való összefogásának erősítése, a sztyeppei lovas 
nomád kultúra és a keleti eredet hagyományainak ápolása. 
Először 2007-ben tartották a kazahsztáni Saga településen. Az 
első magyarországi Kurultajra 2008-ban került sor, legutóbb 
pedig 2016. augusztus 12-14 között rendezték meg Bugacon. 
2016-ban látogatórekord született: több mint 250 ezer ember 
fordult meg Bugacpusztán augusztus 12-14-e között.

Tavaszi Emlékhadjárat
Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata, mely 
az 1849-es dicsőséges Tavaszi Hadjárat útvonalait járja be, mintegy száz lovas 
hagyományőrző, javarészt huszárokkal március 28-tól május 23-ig. 1849. április 
6-án Isaszeg és Gödöllő között került sor a tavaszi hadjárat első szakaszának 
döntő csatájára: itt csapott össze 1849. április 6-án a magyar seregekkel  
a Windisch-Grätz fővezér vezette császári-királyi sereg.
Ez a győztes csata elevenedik meg minden év áprilisában Isaszegen, ahol a tavaszi 
emlékhadjárat keretein belül a hagyományőrzők újrajátsszák az 1849-ben 
történteket. A korhű ruhákban összecsapó katonák ágyúkkal és fegyverekkel vívják 
meg a küzdelmet: a jelenet nagyon izgalmas és szórakoztató, de természetesen  
a valóságban senkinek nem esik bántódása.

Savaria Történelmi Karnevál
Savaria (Szombathely) az egyetlen település a 
Kárpát-medencében, mely római kori alapítása 
(Kr. u. 43) óta folyamatosan lakott, s egyben 
a mai Magyarország legrégibb városi rangú 
települése. E páratlan történelmi és fizikai alapokra épül 
Szombathely legnagyobb volumenű, leglátogatottabb kulturális-
szórakoztató eseménye a Savaria Történelmi Karnevál, melynek 
története évtizedekre nyúlik vissza. A 60-as évek népünnepélyei 
után a 2000-es évek rendezvényei már összművészeti arculatot 
mutattak, másfél évtizedes újkori története során pedig  
a Savaria Történelmi Karnevál a város és a megye legnagyobb közönséget 
megmozgató ezerszínű, ám változatlanul a történelmi tematikát a 
középpontba állító fesztiváljává nőtte ki magát. Évente hozzávetőlegesen  
100-120 ezer ember vesz részt a rendezvényen.

Csináljuk nagyban! 

A kultúra és a hagyományôrzés nagymesterei Magyarországon – konferencia.

Hazánkban egyre több a nagyszabású történelmi és hagyományőrző endezvény. Közülük néhány az évek/évtizedek 
során hatalmas tömegeket megmozdító eseményekké nőtte ki magát. Egyre többen vagyunk, akik településünkön 
tradicionális okokból, vagy turisztikai célzattal fogunk olyan rendezvény szervezésébe, amelyekért érdemes elutazni 
településünkre. Mindannyian átéltünk már gyors sikereket és váratlan buktatókat is a rendezvényeinken, minden 
bizonnyal a „nagyok” is. E téma köri szerveztük a Petőfi Kulturális Fesztivál egyik fontos rendezvényét, amelyre 
meghívtuk az ország talán három legnagyobb, legismertebb történelmi, és hagyományőrző fesztiváljának szervezőjét, 
illetve a szervező csapat képviselőjét, akikkel egy közös kerekasztal beszégetést hallgathat végig az érdeklődő közönség.

RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ÉS KÉPVISELŐI:
- Savaria Történelmi Karnevál (Szombathely): 
 Csapláros Andrea, a Savaria Történelmi Karnevál Közalapítvány kuratóriumi elnöke
- Kurultaj (Bugac):
 Bíró András Zsolt
- Tavaszi Emlékhadjárat: Észak-Magyarország:
 Fülöp Tibor Zoltán
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Kézmûves és borutca, Gastroplatz
A főtéren kialakításra kerül a kézműves és borutca, ahol a régióból érkező valódi kézművesek és kiváló borászatok 
mutatják be termékeiket. A kialakított területen étkezési lehetőséget biztosítanak a kitelepült vendéglátóipari egységek 
is. A területen bemutatkoznak a Kiskőrösi Járás települései is, egy-egy felállított pavilonnal, amelyben a munkatársak 
ajánlani fogják az adott település látnivalóit, legfontosabb turisztikai jelentőségű egységeit.
Kialakításra kerül egy vásártér is, ahol természetes anyagokból készült termékeket kínálnak a válogatott árusok, 
mesteremberek.

Kis film, nagy élvezet, avagy kérsz egy rövidet? 

BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál 
Folyamatos vetítések az elmúlt esztendők legjobb animációs és fikciós 
alkotásaiból a Filmcsarnokban, egy nappali filmvetítésre is alkalmas 
rendezvénysátorban.
Amint a nevében is benne van, ezek valóban rövidfilmek lesznek. 
Térj be a Filmcsarnokba, nézz meg néhányat a vetített filmalkotásokból azután indulj tovább a fesztivál többi 
helyszínére! 
A BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál, Magyarország legnagyobb kizárólag rövidfilmeket felvonultató fesztiválja, 
amelyet Budapesten rendeznek meg. Több mint egy évtizede hozza el hazánkba a legjobb alkotásokat a nagyvilágból!  
Az egész napos vetítés sorozatban a korábbi évek magyar rövidfilmterméséből szemezgetünk majd, de bemutatunk 
néhány nemzetközi alkotást is. Mindhárom a budapesti fesztiválon szereplő kategóriából, azaz fikciós, animációs és 
kísérleti filmekből mutatunk be néhányat. A szórakozás garantált!
A kora délutáni Rackajam koncert előtt kedvcsinálóként műsorra tűzzük az együttes erdélyi turnéján készült filmet, 
amelynek címe: Petőfilm. Előtte beszélgetünk a film rendezőjével is.


