NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
A Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti
Vásár megrendezése
3707/12222 sz. pályázat
2015. augusztus 12-22
Öröm! Barátság! Élmény! Találkozás! Szeretet!
Minden tekintetben!
• A pályázati téma megvalósulásának körülményei, eredményessége, szakmai
hatásai:
Minden település életének fontos része a hagyományteremtés, a külvilág számára való
megmutatkozás, az önálló arculat megteremtése. Vannak olyan települések, ahol ezért
szinte semmit sem kell tenni, mert a földrajzi fekvés, a történelmi múlt önmagát adva
csak a „kihasználásra vár”. Vannak azonban olyan települések, melyek egyáltalán
nem rendelkeznek hagyományokkal, vagy, mert a főváros árnyékában vannak, nagyon
nehéz számukra kilépni ebből az árnyékból.
A fesztivál sajátossága, hogy a külföldi táncosok családoknál kerülnek elhelyezésre,
melynek következtében szabályszerű népmozgalom alakult ki a városlakók között,
hogy melyik évben ki, milyen nemzetiségű táncost szeretne vendégül látni otthonában
a fesztivál ideje alatt.
A fesztivál alkalmanként 20 ország népművészei számára biztosít találkozási és
megmutatkozási lehetőségeket. A közönség számára a résztvevő országokra
vonatkozó tudást és ismereteket ad át, a workshopok által megérinthetővé,
megismerhetővé, és megszerethetővé teszi nemcsak az adott országot, hanem a
hagyományos kultúrát is. Az egyes programelemek tudatosan céloznak meg
különböző társadalmi, illetve generációs rétegeket, beleértve a családokat, a hátrányos
helyzetű fiatalokat, illetve a sérült és kihívással élő embereket. Óriási eredmény, hogy
mindez egy iparvárosban történik. A fesztivál hozadéka, hogy a népművészet
kulturális és művészeti értékeit közvetíti, a hagyományos kultúrát a ma emberének
nyelvére fordítja le, kimagaslóan közösségfejlesztő, közösségépítő hatása van
(önkéntesek, vendéglátó családok). Világméretekben szolgálja a kulturális
esélykülönbségek csökkenését, hiszen a résztvevők között épp úgy megtaláljuk a
legkisebb kaukázusi falu közösségét, az amazonasi indiánokat, az amerikai
egyetemistát, a Balkánról érkező táncosokat, a moldvai csángó, vagy uruguayi
magyarokat, a kerekes székben ülő táncosokat, down-kóros színészeket, énekeseket.
2015-ben a fesztivál programjaiban még erőteljesebben megjelentek az oktató
programok is, így a szórakoztatás mellett fontos szerepe lesz a tanulásnak; a
hagyományos kultúra nem csak színpadi műként való szemlélésének, hanem
gyakorlatban való elsajátításának.

A fesztivál önfeledt pillanataiba bevontuk a fogyatékossággal, kihívással élő
embertársainkat. Augusztus 17-én egész nap integrált programok sokasága várta az
érdeklődőket, amikor közös műsorokban, táncházakban, kézműves programokon
vehetnek részt, ahol beszélgethetünk közösen, és felfedezhetik a világot. Nem elég
tudni arról, hogy vannak olyan embertársaink, akik mások, mint mi, ahhoz, hogy a
sajnálat vagy együttérzés helyett sokkal inkább a sorsközösség vállalása, a tisztelet
alakuljon ki, közös élményekre van szükség. Nem lehajolni kell hozzájuk, hanem
ellenkezőleg: nekünk kell felnőni az ő magasságukhoz, hiszen mindazok a problémák,
amelyek a mi életünket nehezítik, őket is érinti.
A Summerfest új célkitűzése, hogy bemutassa az UNESCO szellemi kulturális
örökség nemzeti jegyzékén szereplő magyar elemeket, valamint, a legjelentősebb
borvidékeket. 2015-ben a középpontba a mendei templomdíszítés volt, mint
UNESCO jegyzéken szereplő elem.

Megvalósult programok technikai adatai:
PROGRAMOK – RÉGIEK, MEGSZOKOTTAK, AMELYEKET SZERETÜNK
Summerfest Sokadalom
augusztus 15-21 minden nap, este 22:00- ig
a Rendezvényközpont parkolójában
Népművészeti kirakodóvásár, vásári komédiák, látványosságok, honfoglalás- és középkori
játszóházak, Fesztiválsátor és utcaszínház várta az idelátogatókat a Rendezvényközpont
parkolójában.

(látogatói létszám: 1000-1200/nap)
Hívogató, zenés, táncos felvonulás 700 táncos közreműködésével
augusztus 14. 16:30
Ebben az évben az együttesek a fesztiválzászló felvonása után a Szent István térDamjanich úton zenés, táncos felvonulást tartottak, amely során az út két oldalán állva
lehetett megnézni ezt a pompázatos eseményt. Ez az első találkozás Százhalombatta
és a nagyvilág között.
(Látogatói létszám: 600 fő, közreműködők: 700 fő)
Nyitóceremónia – augusztus 14. 19:00
Záróceremónia – augusztus 21. 19:00
Szent István tér
Valamennyi ország nagyszabású gálaműsora tűzijátékkal, és páratlan utazással a föld
körül.
(látogatói létszám: 2000 fő, közreműködők: 700 fő)

Népek Bálja
augusztus 15. 20:00
Fesztiválsátor
Ezen az estén kilenc ország táncait tanulhatta meg az érdeklődő a Fesztiválsátorban.
(Nézők száma: 400 fő, közreműködők: 300 fő)

Családi Délután a fesztiválsátorban
"Ki játszik ilyet?"
augusztus 15-16-17-18-19. 16:00-tól
Fesztiválsátor
Nemzetközi játszóház, a Fesztiválsátorba, augusztus 15-19. között 16 órától.
Bábszínházi előadások, kézműves programok és a külföldi táncosok várták az
ovisokat és szüleiket. Ebben az évben külön figyelmet szenteltünk a két-három éves
picinyeknek, nekik és édesanyjuknak különleges foglalkozásokat szerveztünk, ahol
megtanítottuk az édesanyákat, hogyan kell mondókákat mondani és játszani a
legkisebbekkel. A program teljes időtartama közben, babaszobát üzemeltettünk, ahol
lehetőséget biztosítottunk az édesanyáknak az egészen picinyek altatására, etetésére,
pelenkázására stb.
(látogatói létszám: 400-500 fő/nap, közreműködők: 80 fő)

Világzenei koncertek és Nemzetközi Táncház
a Fesztivál Sátorban
augusztus 16-17-18-19. 19.00-22.00
Igazi nemzetközi zenei kavalkád és táncház volt tánctanítással a fesztiválon résztvevő
országok közreműködésével.
(látogatói létszám: 400-500 fő/nap, közreműködők: 80 fő)
Táncpanoráma
augusztus 16-19. 19:00
Barátság Kulturális Központ színháztermében
A Barátság Kulturális Központ színháztermében négy-öt ország önálló esttel
mutatkozott be. (Parádés népviseletek, felejthetetlen dallamok, páratlan látvány a
nagyvilág minden részéből)
(látogatói létszám: 400 fő/nap, közreműködők: 80 fő)
Fesztiválklub és Folkkocsma
a Barátság Kulturális Központban
A Fesztiválklub ebben az évben is a Barátság Kulturális Központban várta az
érdeklődőket. A Fesztiválklub igazi nemzetközi klub, ahol estéről estére más és más
meglepetések, pezsgés és kitűnő zene várta az érdeklődőket.

A klub helyszínei a következők:
„Iksz”: Nemzetközi disco
BKK – Átjáró a könyvtár és a parkoló között: Folkkocsma
BKK – Belső udvar: TRACS-PARTY hangulatos belső udvar, zenehallgatáshoz
BKK – Lépcsős terasz: Beszélgetés – szabadon – szabadban egy kicsit távol a
nyüzsgéstől
JAM SESSION AZ IFJÚSÁGI MŰHELY szervezésében. Meghívott fellépők: Csergő
Arnold, Gáspár Bence, Héring Bence, Gulyás Bálint, Juhász Gabriella.
Folkkocsma
A 2015-ös Summerfest egyik legsikeresebb programeleme a Folkkocsma volt. A
Fesztiválklub adottságai kiváló lehetőséget teremtettek arra, hogy igazi multikulturális
centrumot hozzunk létre. Míg a klub belterületén a popzene iránt érdeklődők
szórakozhatnak, a folkkocsma kibővült programmal ebben az évben is várja azokat,
akik a táncházi forgatagban, népzenében, néptáncban, a jó zene melletti
beszélgetésben lelik örömüket. Minden nap éjféltől hajnalig magyar és nemzetközi
táncház, népzene várja az érdeklődőket.
A klub programjai a következők:
augusztus 14: Nemzetközi klubest. Folkkocsma: magyar és nemzetközi táncház
augusztus 15: MAMMA MIA az ABBA Sisters előadásában, valamint tánctanítás.
Folkkocsma: nemzetközi táncház
augusztus 16: WHITE PARTY: megjelenés kizárólag fehérben! MEGADANCE –
TÁNCVERSENY: bárki nevezhet, aki kedvet érez, hogy megmutassa tehetségét a
nemzetközi zsűri előtt. Folkkocsma: nemzetközi táncház
augusztus 17: KARAOKE PARTY Farkas Gábor „Gábriel” vezetésével, WORLD
SONG CONTEST: énekverseny nevezés alapján. Folkkocsma: nemzetközi táncház
augusztus 18: NYÁRI JELMEZBÁL, ahová jelmez nélkül nem érdemes jönni!
Folkkocsma: nemzetközi táncház
augusztus 19:
RETRO PARTY Dévényi Tibi bácsival, MR. AND MRS.
SUMMERFEST: nemzetközi szépségverseny. Folkkocsma: nemzetközi táncház
augusztus 20: Speaky night - szól a jazz gitár
augusztus 21: Good bye Hungary, Good bye Summerfest 2015! BIG GATSBY –
bevonulás vörös szőnyegen
Folkkocsma: magyar és nemzetközi táncház
Magyarokról magyaroknak
A "Matrica" Múzeum és a Magyarok Öröksége Alapítvány 2005 nyarán különös
programsorozatot indított el, amelyet a tragikus hirtelenséggel elhunyt Poroszlai
Ildikó ("Matrica" Múzeum igazgatója) emlékének ajánlanak a szervezők. A

programban olyan események szerepelnek, amelyek az egyetemes magyar műveltség
részeit képezik, és örvendetes lenne, ha minden magyar megismerkedhetne velük.
Augusztus 20-án a Rendezvényközpont parkolójában, a Hotel Training parkolójában
egész nap magyaroknak magyarokról szólt a program. A MINDEN MAGYAROK
NAPJÁN, magyar táncegyüttesek, adatközlő táncosok és zenészek lépnek színpadra, a
házigazda Forrás Néptáncegyüttessel, illetve a Pesovár Ferenc Művészeti Iskola kis
táncosaival.

A Fesztivál kiemelt koncertjei
Pál Lajos és családja koncertje - Szent István templom
2015. augusztus 15. szombat, 22.00
Pál Lajos és családja idén is elvarázsolta a közönséget hegyi patak tisztaságú
koncertjével! Az egész család muzsikus, Pál Lajos a Summerfest "főmuzsikusa" aki a
világzenekart is vezényli, gondozza és betanítja. Felesége szintén zenész, fiúk Pál
István Szalonna a Magyar Állami Népi Együttes prímása és kitűnő klasszikus
hegedűs, lányuk Eszter az egyik legjobb hazai népdalénekes.
(látogatói létszám: 250 fő)
Noé Bárkája Zenekar
2015. augusztus 18. kedd, 10:30 Ökumenikus szertartás, Szent István templom
A százhalombattai Noé Bárkája Zenekar 2011-ben alakult – a már korábban is létező
templomi gitáros csoportból. Római Katolikus fiatalokból és családokból álló, lelkes
amatőr zenekar, melynek célja Isten dicsőítése - zenével, énekkel és imádsággal.
Dalaikat a magyar és a nemzetközi keresztény könnyűzene ismert darabjaiból
válogatják, de vannak saját szerzeményeik és ismert slágerzenékre írt dalszövegeik is.
(látogatói létszám: 350 fő)
Bese Botond-dudás hangszerbemutó előadás
2015. augusztus 18.kedd, 20:00-22:40, Fesztiválsátor
Bese Botond hangszerkészítő, a Népművészet Ifjú Mestere(2011), dudás
hangszerbemutató előadásával örvendeztette meg a százhalombattai közönséget.
(látogatói létszám: 150 fő)

Dóra Áron-hangszerbemutató előadás
2015. augusztus 19. szerda, 20:00-20:40, Fesztiválsátor
A Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató versenyen ismertséget szerzett Dóra
Áron a magyar pásztorzene nagyköveteként mutatta be a Kárpát-medence egyes

vidékeinek furulyán megszólaló dallamait. A zsűri által „terápiás zenének" nevezett
meditatív előadásmód a magányos pásztorok csendhez szokott lelkéből árad, s a
végtelen alföldi puszták, vagy a hegyi legelők hangulatát hozza el a XXI. század
rohanó emberéhez. Hangszerbemutató előadásán a magyar pásztorzenét mutatja be
különböző furulyatípusokon.
(látogatói létszám: 250 fő)
Új programok
MAGYARORSZÁG FINOM!-A gasztronómia kultúrája, a kultúra gasztronómiája
Gasztronómiai kalandozások az MTVA műsora nyomán

Bevált program, amelyben a Halászcsárda, a Harcsa Csárda és az Ebatta a fő helyszín. Az
éttermek kizárólag a fesztivál idejére különleges ételeket kínálnak biztosítva a Kárpátmedencei kalandozást!
Halászcsárda: Mezőföldi Ételek Háza
Harcsa Csárda: Erdélyi Ételek Háza
E-Batta Kultúrkocsma: Felvidéki Ételek Háza

HALRA MAGYAR!
Nagy öröm és kihívás egyben, hogy a Summerfesten az Aranyponty Halászcsárda is
bemutatkozhatott.
Szerettük volna a fesztivál sokszínűsége mellé gasztronómiai élményt is nyújtani, hisz
Rétimajor különlegessége, hal-vad ételei, biotermékei, zöldségei, kézi készítésű bodza, málna,
meggy szörpjei, saját bora garancia arra, hogy nemcsak a művészet, a kultúra, de az ételek
eredetisége, sajátos ízvilága, a vidék zamata, illata is bemutatkozhasson a fesztiválon.
Gondolva a fiatalabb, a halételekkel még csak ismerkedő korosztályra is, a Halkakas bisztró Magyarország első, csak magyar halat reform módon készítő csapata – megjelenésével harcsa
burgerrel, gyrosszal, füstölt halas pástétomokkal is megismerkedhettek a vendégek.
Természetesen a Halra Magyar szlogen mellé a Halra bor sem maradhat el. Idén elsősorban a
szekszárdi, tolnai, Velencei-tó környéki borászatok klasszikus, illetve bor újdonságaival –
frizzante, rosé válogatások, stb. – szeretnénk bemutatkozni, illeszkedve az augusztusi
forróság szomjoltó igényeihez. Az italoknál maradva, a megrögzött sörkedvelőket a „csapolt”
mellett a kézműves árpa, mézes, és gyümölcsös sör újdonságokkal szeretnénk meglepni.

Fesztiválprogram
A Fesztiválsátor a Rendezvényközpont parkolójában található. A Nyitó- és
Záróceremónia helyszíne a Szent István tér. A Fesztiválklub és a Folkkocsma helyszíne a
Barátság Kulturális Központ (Szent István tér 5.)
Augusztus 12. szerda - A TALÁLKOZÁS NAPJA
Ezen a napon érkeznek a külföldiek, a találkozás örömére szervezzük a programokat.
Augusztus 13. csütörtök - MAGYARORSZÁG NAPJA
A fesztiválra érkező külföldieknek bemutatjuk a vendéglátó országot. A nap során
megismerkedhetnek a legszebb magyar táncokkal és egy felejthetetlen estét tölthetnek el
Budapesten, ahol a Hunyadi hajó fedélzetéről csodálhatják meg a fővárost.
10:30 Welcome to Hungary! A Forrás Néptáncegyüttes gálaműsora a külföldi táncegyüttesek
részére
14:30 Fesztiválsátor: Körtánc. A fesztiválra érkező együttesek rövid bemutatkozása és
tánctanítása
Augusztus 14. péntek - AZ ÖRÖM NAPJA
Ezen a napon a Nyitóceremóniával hivatalosan kezdetét veszi a fesztivál.
17:00 Zászlófelvonás a Rendezvényközpont parkolójában a Fesztiválsátornál. Menettánc a
Damjanich út és az Ősz utca útvonalon
19:00
Köszöntünk Világ! A XXII. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál
Nyitóceremóniája! Szent István tér, Fesztiválszínpad
23:00 Fesztiválklub a BKK-ban: nemzetközi klubest
Folkkocsma: magyar és nemzetközi táncház: Paraguay
Augusztus 15. szombat - A BARÁTSÁG NAPJA
Ezen a napon a programok segítségével a fesztivál vendégei és a külföldiek barátságát
szerettük volna megalapozni, elmélyíteni.
16:00 Egy kis hazai – játék, mese és tánc Mezőföldről a Pesovár Ferenc A.M.I. Néptánc Suli
tanáraival a Fesztiválsátorban
20:00 Népek Bálja, amelyen 9 ország és a vendéglátó Forrás Néptáncegyüttes táncházban
tanítja az érdeklődőket. Résztvevő országok: Chile, Kolumbia, Macedónia, Mexikó,
Olaszország, Olaszország-Szardínia, Oroszország, Paraguay, Peru, Magyarország.
22:00 Pál Lajos és családja koncert a Szent István templomban
23:00 Fesztiválklub a BKK-ban: MAMMA MIA NIGHT - sztárvendég az ABBA Sisters
Folkkocsma: magyar és nemzetközi táncház: Oroszország és a Szeredás Népzenei Együttes
Augusztus 16. vasárnap - A ZENE NAPJA
16:00 Fesztiválsátor: Ki játszik ilyet? Ramazuri Bábszínház műsora és játszóháza, benne
mesés táncház
17:00 Nemzetközi játszóház: Kirgizisztán, Kolumbia, Szlovénia, Tajvan, Kiskutyavár és
Naprózsa Néptáncegyüttes
18:30 Törzsi orientális tánc (hastánc) tanítása az érdeklődőknek Fodor Mária vezetésével
19:00 Táncpanoráma (BKK Színházterem): Kirgizisztán, Kolumbia, Szlovénia, Tajvan,
Kiskutyavár és Naprózsa Néptáncegyüttes
19:00 Fesztiválsátor: népzenei koncertek és tánctanítás: Csehország, Kirgizisztán, Kolumbia,
Szlovénia, Tajvan
23:00 Fesztiválklub a BKK-ban: WHITE PARTY, MEGADANCE - TÁNCVERSENY
Folkkocsma: magyar és nemzetközi táncház: Kolumbia és a Szeredás Népzenei Együttes
Augusztus 17. hétfő - AZ ARANYSZÍV NAPJA
Ezen a napon különleges vendégei voltak a fesztiválnak, kihívással élők (mozgáskorlátozott
és fogyatékkal élő emberek)
10:30 Aranyszív Gála a Színházteremben
Felléptek: Gördülő Táncegyüttes, Felhőjárók,Vakrepülés Színtársulat, Jánoki Márió énekes

11:30
Chile,
Kolumbia,
Macedónia,
Mexikó,
Olaszország, OlaszországSzardínia, Oroszország, Paraguay, Peru, Magyarország táncosainak gálaműsora
16:00 Fesztiválsátor: Ki játszik ilyet? Ramazuri Bábszínház műsora és játszóháza, benne
mesés táncház
17:00 Nemzetközi játszóház: Chile, Ciprus, India, Szlovákia, Mandulavirág Néptáncegyüttes,
Kis- és Nagysiba Néptáncegyüttes
18:30 Törzsi orientális tánc (hastánc) tanítása az érdeklődőknek Fodor Mária vezetésével
19:00 Táncpanoráma (BKK, Színházterem): Chile, Ciprus, Szlovákia, Peru, Kis- és Nagysiba
Néptáncegyüttes
19:00 Fesztiválsátor: népzenei koncertek és tánctanítás: Csehország, Chile, Ciprus,
Peru, Szlovákia
23:00 Fesztiválklub a BKK-ban: KARAOKE Farkas Gábor Gábriel vezetésével, WORLD
SONG CONTEST – ÉNEKVERSENY
Folkkocsma: nemzetközi táncház: Chile
Augusztus 18. kedd - A SZERETET NAPJA
Ez a nap a szeretet jegyében zajlott, a délelőtti ökumenikus imádság után újból megterítjük a
szeretet asztalát, ahová a város lakói az általuk készített ételekkel, finomságokkal vendégelték
meg a külföldi táncosokat. Az asztalt a Fesztiválsátorban állítottuk föl.
10:00 SZERETETASZTAL – aki szeretne hozzájárulni a szeretet asztalához, kérjük, hogy
tíz órakor hozza el ajándékát a Fesztiválsátorba
10:30 Ökumenikus imádság a Szent István templomban, amelyen a résztvevők népviseletben
vettek részt, és minden zenekar rövid koncertet adott a béke, a barátság és a szeretet jegyében
vallástól, felekezettől, világnézettől függetlenül. Közreműködik: Páll Éva
11:45 A szeretet asztala a Fesztiválsátorban
16:00 Fesztiválsátor: Ki játszik ilyet? Ramazuri Bábszínház műsora és játszóháza, benne
mesés táncház
17:00 Nemzetközi
játszóház:
Litvánia,
Németország,
Olaszország-Szardínia,
Paraguay, Apróforrás Néptáncegyüttes, Szőlővirág és Vincellér Néptáncegyüttes
19:00 Táncpanoráma (BKK, Színházterem): Litvánia, Németország, OlaszországSzardínia, Paraguay, Apróforrás Néptáncegyüttes
19:00 -22:30 Fesztiválsátor: népzenei koncertek és tánctanítás: Litvánia, Németország,
Olaszország-Szardínia, Paraguay, Peru
20:00-20:40 Fesztiválsátor: " Szép magyar hangszer, szép magyar muzsika"-Bese Botond
dudás hangszerbemutató előadása
23:00 Fesztiválklub a BKK-ban: NYÁRI JELMEZBÁL, ahová jelmez nélkül nem érdemes
jönni!
Folkkocsma: magyar és nemzetközi táncház: Olaszország-Szardínia, Peru, Bencze Mátyás és
barátai
Augusztus 19. szerda - A CIVILEK NAPJA
16:00 Fesztiválsátor: Ki játszik ilyet? Ramazuri Bábszínház műsora és játszóháza, benne
mesés táncház
17:00 Nemzetközi játszóház: Macedónia, Mexikó, Olaszország, Oroszország, Cseppforrás
Néptáncegyüttes és Pöttömforrás Néptáncegyüttes
19:00 Táncpanoráma
(BKK,
Színházterem): Macedónia,
Mexikó,
Olaszország,
Oroszország, Cseppforrás Néptáncegyüttes
19:00-22:30 Fesztiválsátor: népzenei koncertek és tánctanítás: Macedónia, Mexikó,
Olaszország, Oroszország
20:00-20:40 Fesztiválsátor: " Szép magyar hangszer, szép magyar muzsika"- Dóra Áron
hangszerbemutató előadása
23:00 Fesztiválklub a BKK-ban: RETRO PARTY Dévényi Tibi bácsival, Mr. és Mrs.
Summerfest választás
Folkkocsma: nemzetközi táncház: Macedónia, Mexikó
Augusztus 20. csütörtök - MINDEN MAGYAROK NAPJA

Százhalombatta Város Önkormányzata, a Barátság Kulturális Központ és a Magyarok
Öröksége Alapítvány közös rendezvénye.
Az utca mindenkié, a belváros a Battaiaké!
Egész napos programok: népművészeti vásár, hungarikumok utcája, néptánc gálák, népzenei
koncertek, családi programok, utcabál.
Programok a Hotel Training teraszán és a Damjanich úton:
FALU A VÁROSBAN
Egész napos program, melynek során a falusi kultúrával, kézművességgel, szokásokkal lehet
megismerkedni, azokat kipróbálni. Találkozás a kalocsai pingáló asszonyokkal, a matyó
hímzőkkel, a halasi csipkeverőkkel, solymászokkal, csikósokkal, gulyásokkal,
kézművesekkel.
HUNGARIKUMOK UTCÁJA
Hagyományainknak megfelelően lezárjuk a Damjanich utcát, ahol megjelennek a hungarikum
élelmiszert, pálinkát, bort árusító pavilonok. Mindezek mellett megtalálhatók a kézművesek
remekei, népi-iparművészeti termékei.
Este ünnepi díszkivilágítás a Damjanich úton.
11:00 Magyar népmesék (Aranyszőrű bárány, Ilók és Milók, Répamese)– a
Fantáziamalom Családi Színház előadásában
12:00 Operett és örökzöld dallamok
fellép: Nagy Ibolya/Kalmár Magda, Bozsó József és a táncosok
15:00 A Püspökhatvani Művészeti Iskola népzenészei valamint Pál Lajos koncertje
15:30 Pávatojás Gála – a Forrás Néptáncegyüttes szólistáinak gálaműsora
16:00 Pannónia Néptáncegyüttes (Kistarcsa) Barkóca csoportjának fellépése
16:30 Pesovár Gála – a Pesovár Ferenc Néptánc Suli növendékeinek gálaműsra
közreműködik: a Gatyamadzag Zenekar, a Bodzabogyók Énekegyüttes és Násztor Eszter
18:00 Városi ünnepség a Fesztiválsátorban
A városi ünnepség protokolláris eseményei: ünnepi beszéd, Kultúráért Százhalombatta Díj és
a Zenálkó Etel Közművelődésért Szolgálati Díj átadása
Ünnepi gálaműsor
közreműködik: a Forrás Néptáncegyüttes és José Marcos Gamarra perui zongoraművész
19:30
Farkas Gábor Gábriel élőzenekaros koncertje – A Magyar
Könnyűzene Klasszikusai (Mikes Évától Máté Péterig) és tisztelgés G.Dénes György
születésének 100. évfordulója előtt.
21:00 Utcabál a Damjanich úton, zenél: Dj Köbli
24:00 Fesztiválklub a BKK-ban: Speaky night - szól a jazz gitár
Augusztus 21. péntek - A BÚCSÚ NAPJA
16:30 Faültetés a Kálvin parkban
19:00 Búcsúzunk, Világ! A XXII. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál Záróceremóniája
a Szent István téren
23:00
Fesztiválklub a BKK-ban: Good bye Hungary, Good bye Summerfest 2015!
GREAT GATSBY SHOW
Folkkocsma: Bara zenekar
Augusztus 22. szombat - A GYERTYAFÉNY NAPJA
A hagyományainknak megfelelően, ezen a napon Százhalombatta lakói elbúcsúztatják a
fesztivált
20:00 BKK - Búcsúzunk Summerfest! Gyertyagyújtás, fénykép és filmnézegetés
honlap címe:www.summerfestbatta.hu (beszámolók, summerfest 2015)
Elérhetőségünk továbbá: https://www.facebook.com/summerfestfolklorefestival

Sajtó visszhang és média megjelenések:
Rádió
CLASS
KULTÚRA
SZERDA:
SZIGETVÁRI
JÓZSEF,
http://classfm.hu/egycikk.php?cikkid=6600, Lakihegy Rádió, Kossuth Rádió, Petőfi
Rádió, Lánchíd Rádió, Infó Rádió, Érd FM Rádió
Televízió
m1 Híradó; m1, Duna - Balatoni Nyár; M1 (több alkalommal), TV2, Hírt TV, Duna
TV, Halom TV, Érd TV, MTVA - MTI
Újságok
Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Esküvő Magazin, Nők Lapja, MOL újság, Diósdi
Újság, Százhalombattai Hírtükör, Friss Újság, Art Magazin, Érd Újság
Internetes megjelenések:
http://artes-liberales.hu/start.php?rovat=kuriozum&cikk=626
http://itthon.hu/budapesteskornyeke/programok1/-/netaview/1289183/xxii.summerfest-nemzetkozi-folklorfesztival-es-nepmuveszetivasar;jsessionid=17B990CD4A2AEDD61CCFEAA4E0F117CA
http://www.eskuvoidivat.net/egy-kulonleges-magaval-ragado-latvanyos-programrahivnank-fel-az-onok-figyelmet--1.html
http://szazhalombatta.utisugo.hu/programok/xxi.-summerfest-nemzetkozifolklorfesztival-es-nepmuveszeti-vasar-24544.html
http://neta.itthon.hu/summerfest-nemzetkozi-120625
http://www.tekeregj.hu/hirek/xxii-summerfest-nepmuveszeti-csucsfesztival/
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-summerfest-szazhalombatta.html
http://szazhalombatta.utisugo.hu/programok/summerfest-nemzetkozi-folklorfesztivales-nepmuveszeti-vasar-24544.html
http://www.utazzitthon.hu/summerfest-nemzetkozi-folklorfesztival-es-nepmuveszetivasar-tokol-19986.html
http://itthon.blog.hu/2015/08/04/xxii_summerfest_nepmuveszeti_csucsfesztival
http://merak.mcse.hu/programajanlo_reszletek.php?id=588853
http://www.orokseg.hu/index.php?menu=2&h_id=837
http://embamex.sre.gob.mx/hungria/index.php/hu/kulturalis-programok/8-eventosculturalescultural-events/284-summerfest-festival-internacional-de-folklore-y-feriade-artes-tradiconales
http://www.wherevent.com/detail/SUMMERFEST-International-Folklore-XXIISUMMERFEST-NEMZETKOeZI-FOLKLORFESZTIVAL-ES-NEPMUVESZETIVASAR-FESZTIVALKLUB-BIG-GATSBY-bevonulas-a-voros-szonyegen

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/fesztivalok2015/?fb_comment_id=809173969156174_908754069198163#fdc208b3
http://minap.hu/cikkek/tizennyolc-orszag-szerepel-az-idei-summerfest-programjaban
http://www.tarnokhir.hu/
http://www.tarnokhir.hu/kultura/tizennyolc-orszag-szerepel-az-idei-summerfestprogramjaban
http://www.stop.hu/kultura/tizennyolc-orszag-szerepel-az-idei-summerfestprogramjaban/1348873/
http://hirek.animare.hu/tizennyolc_orszag_szerepel_az_idei_summerfest_programjaba
n__2631925.html
http://szallodakuponok.babafalva.hu/programajanlo_reszletek.php?id=588853
http://www.utisugo.hu/?tPath=/senior&hotel_page700=1
http://rovat_kultura.hirportal.com/
32. Tizennyolc ország szerepel az idei Summerfest programjában (stop, 2015-08-08
15:20:00)
Idén 18 ország, köztük Chile, Kolumbia és Tajvan is szerepel a XXII. Summerfest
Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár programjában augusztus 12. és
22. között Százhalombattán.
http://www.euroastra.info/node?page=2
http://www.euroastra.info/node/93459
http://www.hirkereso.hu/search?q=XXII.+Summerfest&timelimit=168
3. Tizennyolc ország szerepel az idei Summerfest programjában(Sikeradó, 2015.08.08
15:06)
Idén 18 ország szerepel a XXII. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és
Népművészeti Vásár programjában.
http://www.sikerado.hu/kultura/2015/08/08/Tizennyolc_orszag_szerepel_az_idei_Su
mmerfest_programjaban
http://hir.ma/kult/tizennyolc-orszag-szerepel-az-idei-summerfestprogramjaban/555198
http://epoc.hu/hirek-kultura/category/hirek-kultura/muveszetek/nepmuveszet/
http://epoc.hu/hirek-kultura/hirek-kultura/muveszetek/nepmuveszet/tizennyolcorszag-szerepel-az-idei-summerfest-programjaban-stop-hu/
http://www.stop.hu/kultura/tizennyolc-orszag-szerepel-az-idei-summerfestprogramjaban/1348873/
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-summerfest-szazhalombatta.html
http://minap.hu/cikkek/tizennyolc-orszag-szerepel-az-idei-summerfest-programjaban

http://itthonbudapesten.blog.hu/
http://itthonbudapesten.blog.hu/2015/08/06/tiz_nap_alatt_a_fold_korul_szazhalombat
tan_es_rackeven

Pr megjelenések: (tényszerű és rövid felsorolás):
Szórólapok:
Esőterv (szóró) A/4 méretű 8000 db
Programok A/4 méretű 8000 db
Fesztiválklub A/4 méretű 8000 db
Guide A5-ös füzet 350db
Részletes program A/5 2 lapos 20000db
Vendéglátó és önkénteseket keresünk 8000db
Érkező országok, általános szórólap 6000db
Műsorfüzet 600db
Plakát:
Részletes program plakát A/1 méretű 250 db
Résztvevő országok 100db A/2 és 100db A/1 méret

