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5 NAP – 5 HELYSZÍN
Kisharsány – nagyharsány – PalKonya – szoborParK – Vylyan 

különszám
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feszTIváL www.ordogkatlan.hu

Ki
sha
rsá
ny

 

Pa
lk
on
ya

 

Sz
obo
rp
ark

 
N
ag
yh
ar
sán
y 

Vy
lya
n te
rasz

 



szoboRpARK
ÖRDÖGTÚRÁK
Minden reggel 10.00 órakor szakszerű 
vezetéssel természetjáró gyalogtúra indul a 
festői Szársomlyó különböző útvonalain.
KIÁLLÍTÁSOK
lois Viktor hangszobrász kiállítása
Lois Viktor hangos gépeket készít, való-
ságos hangszereket, amelyek formája és 
hangja a harmóniát keresi. Nagy lelemé-
nyességgel használ fel újra alkatrészeket és 
a fogyasztói társadalom fel nem használt 
salakját. Hangszerszobrait és óriás mobil-
szobrait is megtekinthetik a katlanlakók a 
festői Szoborparkban. 
képzőművész-tárlat a Gyimóthy Villában
A szobrász művészteleppé alakított Gyimó-
thy villa a 19-20. század fordulóján épült,  
a villányi szőlőhegy délkeleti oldalán. Ezút-
tal az elmúlt évtized képzőművész-szimpó-
ziumainak válogatott anyaga kerül bemuta-
tásra a gyönyörű épület falai között. 

augusztus 5. (csütörtök)
19.30 Braindogs – tom Waits dalai
az angol ian siegal, az osztrák ripoff 
raskolnikoff és a magyarok: kiss tibor, 
Varga livius, Varga laca, Frenk, nagy 
szabolcs – mind-mind a kultikus amerikai 
dalait éneklik.

augusztus 6. (péntek)
Háy 50
Középpontban az Ördögkatlan egyik idei 
díszvendége, Háy János, aki – örül, nem 
örül – az idén 50 éves.
18.00 marlon és marion – angara Pro-
ject (kompánia társulat) koncert
Dalok Háy János szövegeire, mely szöve-
gekben nincsen más, csak szerelem.
19.00 Dob + Basszus extra 
lévai Balázs vendége: Háy János 
(közreműködik kiss tibor, mucsi zoltán, 
rátóti zoltán…)
21.00 re-Dns – kortárs tánc és zene
tranzDanz, azaz kGP, azaz kovács Ger-
zson Péter
táncosok: Bora Gábor, katona Gábor, ifj. 
zsuráfszki zoltán
zenészek: Dresch mihály, Bakai márton, 
Hock Ernő

augusztus 7. (szombat)
20.30 Cseh tamás Emlékest
tamás. Pontosan egy éve halt meg.
Víg Mihály, Másik János, Kátai Zoltán,  
Singas Project, Berecz András, Takáts 
Eszter, kaposvári színművészetisek,  
Téka, Háy János, Makám…

szoboRpARK

háy János
költő, író, drámaíró… és ha még eddig nem derült volna ki róla, kiderül 
a katlanban: remekül faggatózik az irodalomról, szereti (és énekli) Cseh 
tamást, remekül versel a szent Efrémmel és a legkiválóbb manófestők 
egyike… nem mellesleg idén 50 éves.

Kiss Tibi
ha kisstibi, akkor Quimby - … és Braindogs, azaz tom Waits dalai… 
és Budapest Bár, például, de három napon át levezényel egy képző-
művészeti épületinstallációs happeninget, és felbukkan lévai Balázs 
Dob+Basszus-ában is. 

KaPa-PEPE
azaz mucsi zoltán és scherer Péter. Busz-színházaznak és nézőművé-
szeket oktatnak, éjszakánként Jancsó filmekben nevettetnek, 8-án éjjel 
pedig újra szól majd a muzsika…

lois ViKTor 
írógép és esztergapad, húsdaráló és kerékpárhenger: néhány lois Vik-
tor hangszobrász művészeti alapanyagai közül. az Egyesült államok-
ban élő  „mechanikai géniusz” nem csupán elhozza hozzánk hangszer-
szobrait és óriás mobilszobrait, de egy rendhagyó koncert keretében 
meg is szólaltatja azokat. 

hároMszÉK
tavaly a Vajdaság, idén székelyföld, pontosabban: Háromszék. 
Érkezik innen népzene és világzene, zabhegyező és fotókiállítás, 
táncház és gyermekszínház.

Önkéntelen elmosolyodni és azt észre se venni. Egy napra, öt napra, 
egy pillanatra meglelni elbitangolt jobbik részünket és visszavarázsolni 
ezt a fránya varázstalanított, titoktalanított világot.
Angyali mosollyal tekinteni a világra – és éppen az ördögi katlan által. 
Így lenne jó. Így lesz. Ezért csináljuk. 
                                Bérczes László és Kiss Mónika

kapa-Pepe

lois Viktor

kiss tibor

Háy János

Cseh tamás Emlékest Braindogs - tom Waits dalai

DíszVEnDÉGEk: 
Háy JánOs, kiss tiBi, kaPa-PEPE, 
lOis ViktOr, HárOmszÉk

VÉDnökök: CsEH tamás  és törőCsik mari



BUSZ-SZÍNHÁZ 
minden nap, véletlenszerűen
Bizonyára Ön is szeretné tudni, hogy merre hány 
méter. Az Ördögkatlan helyszínei között közle-
kedő buszokon rajtaütésszerűen Scherer Péter 
és Mucsi Zoltán, valamint Lass Bea, Szabó Vera, 
Göttinger Pál, Takács Géza és Pál András fogja 
ismertetni a fontosabb hely-, fesztivál-, iroda-
lom- és eszmetörténeti tudnivalókat, valamint  
a biztonsági előírásokat és néhány sötét titkot.

augusztus 4. (szerda)
FalUközPOnt
20.00 técsői banda – minden este!
Hagyományos ruszin muzsika román, cigány, zsidó,  
orosz és magyar ízekkel. Igazi utcai örömzenélés!

...................................................................  

POrt.HU színPaD / FOCiPálya
21.30 Fesztiválnyitány
22.00 Quimby koncert
kiss tibor – ének, gitár, Varga livius – 
ütőhangszerek, ének, Balanyi szilárd – 
ének, billentyűsök, kárpáti Dodi – trombita
Gerdesits Ferenc – dobok, mikuli Ferenc – 
basszusgitár
00.00 az ördög nem alszik – nekem lám-
pást adott kezembe az Úr Pesten (1999)
Jancsó Miklós Kapa-Pepe filmjei koncert után, 
fűben elheverve, sör mellől vagy sátorból elalvás 
előtt – éjszakai szabadtéri mozi.

augusztus 5. (csütörtök)
tOrnatErEm
15.00 tasnádi istván: nézőművészeti Fő-
iskola – tatabányai Jászai mari színház 
Játsszák: katona lászló, mucsi zoltán,
scherer Péter, rendezte: árkosi árpád 
A Kultuszminisztérium létrehoz egy felsőfokú ok-
tatási intézményt, mely nézőképzéssel foglalko-
zik. A diploma egyfajta jogosítvány, ami igazolja, 
hogy tulajdonosa alkalmas a színházban rá váró 
fokozott pszichikai és fizikai terhelés elviselésé-
re… Tanítványok kerestetnek!
20.00 nézőművészeti Főiskola – tatabá-
nyai Jászai mari színház

NAGyhARsáNy NAGyhARsáNy
KIÁLLÍTÁSOK
...és az ördög a szépségért fölszántá 
a hegyet – kiss tibor, Háy János, 
ef. zámbó istván, Cseh andrás, 
simon Edina, surman Edit 
(épületinstallációs happening a Faluköz-
pontban, a Helytörténeti múzeumban) 
Két napon át díszvendégeink, Kiss Tibor és Háy 
János vezényletével és a katlanlakók bevonásá-
val kortárs művészeti tárlat készül Nagyharsány 
szívében! Míg Tibi és János ef. Zámbó István 
képzőművésszel és Cseh Andrással (fővédnö-
künk fiával) festékkel és ecsettel, addig Simon 
Edina és Surman Edit (a kisharsányi templom 
tavalyi, „madárkás lányai”) mesebeli kerámiáik-
kal idéznek meg egy álombéli, mesebeli világot. 
 Egy település története: Nagyharsány  
Faluközpont, Helytörténeti múzeum 
Volt egyszer egy nagyharsányi csata… 
A település történelmének tárgyi emlékei a 
felújított múzeumban
 Rajztanárból egy nemzet énekese  
Cseh tamás kiállítás 
Cseh Tamás gyerekkori rajzai, képzőművészeti 
tanulmányai idején készített művei, indián témá-
jú alkotásai, metszetei és festményei
 „Szomszédom, Cseh Tamás” 
Jordán katica kiállítása 
„Egy éve már talán, hogy kislányom kérésé-
re elkezdtem lerajzolni a legkedvesebb Cseh 
Tamás-dalokat képregény formájában, hogy ő is 
jobban megérthesse.”
 100Legszegényebb  
A kiállítás a Kurt Lewin Alapítvány 
100Legszegényebb című kiadványának fotó-
anyagából készült a szegénység „sokarcúságá-
ról”, a kitaszítottságról. 
 Janó és a Manók – Háy János kiállítás 
„...nem tartom magam képzőművésznek, nem 
kötnek az irányzatok béklyói. Azt rajzolok, amit 
akarok, meg amit tudok.” (Háy János)
 Köztes világ – Garamvári Gábor fotóripor-
ter utcai fotókiállítása 
„Kíváncsi voltam, milyen az élet a fesztiváltalan 
360 napon az Ördögkatlan településein, és hogyan 
lehet ezt a „köztes világot” összekapcsolni a feszti-
vállal, amikor több ezren lepik el a három falut.”

HéTpRóBa aZ ESéLyKIKÖTőBEN 
4 napos társasjáték pécsi civil szervezetekkel - 
aki egy ördögkatlanos útlevéllel végigjárja a játék 
állomásait, „bárkáit”, s ott teljesíti a kiszabott pró-
bákat, az út végén ajándékot kap. (A játék részle-
teiről érdeklődj a települések infópontjaiban!)
 Nagyharsányi Bárkák: 
sansz Bárka: emberi jogok, esélyegyenlőség, 
fogyatékosság… 
szenvedélyek Bárkája: függőség…

GyEREKpROGRaMOK
 Meseladik – Gyere, utazzunk együtt! 
Gyerek-szín-játék a Bárka színház csapa-
tával (Varga anikó, spolarics andrea, szor-
csik kriszta, Pásztor tibor, Bankó andrea, 
Ómodi Gábor) 
Az általában ismert, szokványos meseelőadások-
kal ellentétben itt a gyermekek nem csak néző-
ként nézhetik és élvezhetik az előadást, hanem 
létrejöttében is aktívan, alkotóan is részt vehet-
nek. Együtt – itt és most. A mese mindig más lesz 
– mindig új és spontán, igazodik az aznapi elkép-
zelésekhez. A színészek irányításával és segítsé-
gével együtt készülnek el a jelenetek, a jelmezek, 
a díszlet és az arcfestés is. Azt szeretnénk, ha a 
színház meghatározó spirituális élmény lenne a 
gyerekek számára. A színházi utazás után kreatív 
kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés, arcfestés, 
bábkészítés, festés) várják a gyerkőcöket.

FESTőMŰHELy – KÁDy GaLéRIa
somodi Hornyák szilárd festőművész öt 
napon át tart egész napos foglalkozásokat 
11-14 év közti gyerekeknek. Tervezett téma-
körök: Ember a tájban / Megismerni önmagam 
/ Természeti formakincs / Jelek, szimbólumok / 
Logóterv (pl. Ördögkatlan)…A műhelyben készülő 
alkotásokból egy folyamatosan bővülő kiállítás 
nyílik a gyerekek táborhelyén, a Kossuth utca  
30-ban. Jelentkezni Kádár Attilánál lehet:  
attila@barka.hu

aNGyaLSZÁRNy KONCERTEK
Angyalszárnyakon visszük be a templomba 
a Katlan koncertjeit! Egyházi énekek, 
régi magyar zene, klasszikusok 
Chopintől Mendelsshonig...

meseladik

Quimby

técsői banda



FalUközPOnt 
17.00 kiállításmegnyitó –  
kiss kálmán: Vers-show 
 Apa és fia: Kiss Kálmán megnyitja Kiss Tibor (és ba-
rátai) kiállítását – és ha már ott van, mesél-szaval…
21.00 técsői banda
 Hagyományos ruszin muzsika román, cigány, zsidó, 
orosz és magyar ízekkel. Igazi utcai örömzenélés!

...................................................................  

POrt.HU színPaD / FOCiPálya
23.00 Budapest Bár koncert
 Farkas róbert - hegedű, Farkas mihály - 
cimbalom, ökrös károly - tangóharmonika, 
zongora, Farkas richárd - bőgő, Ének: 
Ferenczi György, Frenk, kiss tibor (Quimby), 
németh Juci (nemjuci), ruttkai Bori (specko 
Jedno) vendég: szakcsi lakatos Béla
01.00 az ördög nem alszik  
Utolsó vacsora az arabs szürkénél (2001) 
Jancsó Miklós Kapa-Pepe filmjei koncert után, 
fűben elheverve, sör mellől vagy sátorból elalvás 
előtt – éjszakai szabadtéri mozi

augusztus 7. (szombat)
sPOrtPálya 
Hagyományőrző fogathajtó verseny csikós 
bemutatóval 
FalUközPOnt 
Egészségnap véradással!
séta van – „sétálok, tehát vagyok” – moti-
vációs játék / szűrés / felmérés / kampány 
a mindennapi sétáért… www.setavan.hu
...................................................................  

naranCsliGEt / kOssUtH 30.
12.00 - 16.00 mEsElaDik – Bárka színház
 Gyere, utazzunk együtt! – Gyerek-szín-játék 
Varga Anikó vezetésével
16.30 Füst a szemében
 A kaposvári harmadéves színészhallgatók 
Cseh Tamás-koncertje – hálával, emlékül…
19.00 másik János és a rock inside
 Másik: Interbrass, Dimenzió, Európa Kiadó, 
Balaton, Trabant, Tranz Balance, Supergroup, 
Cseh Tamás, Peter Ogi, Can Togay… Mindenütt 
otthon – és seholsem. Most éppen Nagyhar-
sányban, most éppen takano kaorival, 
Hudák zsófival és kovács norberttel.

naranCsliGEt / kOssUtH 30.
12.00-15.30 mEsElaDik – Bárka színház
 Gyere, utazzunk együtt! – Gyerek-szín-játék Varga 
Anikó vezetésével
15.30     Boka Gábor színháza – János 
vitéz hiteles története képekben elbeszélve
 A fesztivál visszatérő vendégei újra egy hihetet-
len és mégis hiteles történettel varázsolják el a 
nagyérdeműt.
16.30 Hármasalá
Varga livius és kubányi Bálint
 Perdöntő egyfelvonásos hoppáré. Megrendítő, 
zenés egyszobahall, szerelemről, emésztésről, 
halálról: hármas alá.
17.30 romungro Fiúk
 A csornai fiatalok tavaly a fesztivál helyi sztár-
jainak számítottak, mos Nagyharsányban is 
elhúzzák a nótánkat..

...................................................................  

tEmPlOm
15.00 Énekes poézis – kobzos kiss tamás
Csokonai korának énekei a régi zene és a magyar 
népzene számos díjjal elismert előadójának 
tolmácsolásában

...................................................................  

FalUközPOnt
19.30 técsői banda
 Hagyományos ruszin muzsika román, cigány, 
zsidó, orosz és magyar ízekkel. Igazi utcai 
örömzenélés!
21.00 az utolsó kolomejka (2007)
 Dokumentumfilm a kárpátaljai ruszin cigányze-
nekarról.

...................................................................  

POrt.HU színPaD / FOCiPálya
23.00 Boban marković Orkestar és 
rúzsa magdi közös koncertje
 Boban és Marko Marković elsöprő erejű szerb 
rezesbandája és az elragadó hangú vajdasági 
„Janis Joplin” egy színpadon…
01.00 az ördög nem alszik 
anyád! a szúnyogok (2000) 
Jancsó Miklós Kapa-Pepe filmjei koncert után, 
fűben elheverve, sör mellől vagy sátorból elalvás 
előtt – éjszakai szabadtéri mozi

augusztus 6. (péntek)
EGÉsz naP a sPOrtPályán
Fafaragás, népzene és népi zeneeszközök 
készítése, ostorfonás és ostor bemutató, 
csikós bemutató, íjász bemutató, íjászat, 
póni lovaglás, viaszöntés 
...................................................................  

naranCsliGEt / kOssUtH 30.
12.00 - 16.00 mEsElaDik – Bárka színház
 Gyere, utazzunk együtt! – Gyerek-szín-játék 
Varga Anikó vezetésével
18.00 kurgan koncert
Hegedű-cselló-ének-brácsa – utcai zenélés-
ből olaszországi felkérés az arezzói költészeti 
fesztiválra, most pedig nálunk is megmutatják, 
mit tudnak.
19.30 avjar & sterz
Osztrák kaméleoncsapat, akik újraértelmezik 
Közép- és Kelet- Európa zenei világát.

...................................................................  

tOrnatErEm
15.00 ödön von Horváth: istentelen ifjúság 
– Bárka színház
 Játsszák: kardos róbert, réti adrienn, 
koloszár andrás, Dér zsolt, rendezte: 
Vidovszky György
a főszereplő egy középkorú, egyedül élő tanár, 
aki azt találja mondani a diákjainak: „a négerek 
is emberek”. Az osztály ellenségesen reagál 
erre az egyszerű mondatra…Fojtó légkörű 
történet megzavarodott fiatalokról és egy kis-
ember gyávaságáról, ellentmondásos viselke-
déséről, igazság- és Istenkereséséről.
20.00 istentelen ifjúság – Bárka színház
...................................................................  

tEmPlOm
14.30 Párizstól moldváig – Fülep márk
 Az Artisjus- és háromszoros Fischer Annie díjas fu-
volaművész Boismortier, Telemann, Bach, Mozart, 
Rachmanyinov, Debussy, Zahnhausen, Láng István 
és Rimszkij-Korszakov műveit játssza.
15.45 trigon – Dinyés-Vida-kolonits
 Lét és nemlét határmezsgyén – igazi összmű-
vészeti produkció egy táncossal (Vida Gábor), 
egy operaénekesnővel (Kolonits Klára) és egy 
zongoraművésszel (Dinyés Dániel)

NAGyhARsáNy NAGyhARsáNy

istentelen ifjúság

Budapest Bár

Boban és marko marković, rúzsa magdi



tEmPlOm
14.00 szent és Profán
szent Efrém kórus és Háy János
 Ebben az előadásban a tiszta szakralitás, a hit, 
és a kétségeket felvető költészet, a klasszikus 
liturgikus zene és a kortárs líra találkozik. 
Koncert és felolvasás.
15.00 kátai zoltán krónikaénekes, ének-
mondó koncertje
 Idestova 500 éve nem haltak ki ezek az énekek. 
Még mindig tudunk róluk, még mindig vannak, 
akik éneklik, akik hallgatják azokat.

...................................................................  

tOrnatErEm
17.00 luigi Pirandello: nem tudni, hogyan 
– Bárka színház (16 éves kor felett ajánlott!)
 Játsszák: mucsi zoltán, szorcsik kriszta, 
ilyés róbert, spolarics andrea, kálid artúr 
rendezte: Bocsárdi lászló 
Hányszor van úgy, hogy valamit elkövetünk 
álmunkban, és másnap úgy érezzük, mintha 
valóságosan is megtörtént volna? Hányszor van 
úgy, hogy valamit elkövetünk valóságosan, és 
később úgy érezzük, mintha meg sem történt 
volna – legfeljebb csak álmunkban. Bűn-e az, ha 
valamit akaratunkon kívül követünk el? Ártatlan 
bűnöket – nem tudni, hogyan…
21.00 nem tudni, hogyan – Bárka színház 
(16 éves kor felett ajánlott!)
...................................................................  

17.04 Harangszó (Cs.t.)
...................................................................  

FalUközPOnt
21.00 técsői banda
Hagyományos ruszin muzsika román, cigány, 
zsidó, orosz és magyar ízekkel. Igazi utcai öröm-
zenélés!

...................................................................  

POrt.HU színPaD / FOCiPálya
23.00 GHymEs koncert
 szarka Gyula, szarka tamás, kún Csaba, 
Jelasity Péter, Jász andrás, nagy szabolcs, 
lau János molnár imre, Varga Bori 
01.00 az ördög nem alszik  
kelj fel, komám, ne aludjál! (2002)
Jancsó Miklós Kapa-Pepe filmjei koncert után, 
fűben elheverve, sör mellől vagy sátorból elalvás 
előtt – éjszakai szabadtéri mozi 

NAGyhARsáNy NAGyhARsáNy
augusztus 8. (vasárnap)
FalUközPOnt 
www.setavan.hu  – „sétálok, tehát vagyok” 
...................................................................  

tEmPlOm
14.30 Dolce Hegedű Együttes
A siklósi hegedű együttes a barokk zenétől 
napjaink kedvelt musical slágereiig „mindent” 
játszik, ami minőség.

...................................................................  

tOrnatErEm
15.00 azt meséld el, Pista! – örkény 
istván az életéről
 Elmondja: mácsai Pál, az író saját szavai-
ból összeállította: Bereményi Géza  
és mácsai Pál
 Mi lenne, ha Örkény István egy nap újra megje-
lenne, egy színészben, egy színházban, egy 
este, leülne, venne egy lélegzetet, mesélni kez-
dené - olykor felállna - az életét, azután megint 
eltűnne?
18.00 Danse macabre – Gergye krisztián 
társulat – Haláltánc-koreográfia  
táncolják: Frigy ádám, Hoffmann adrienn, 
Horváth adrienn (kEt), mádi lászló (kEt), 
koreográfus, rendező, látványtervező: 
Gergye krisztián
19.15 Blue man - Pr-Evolution
Dance Company
A kék határtalan mélysége, ahol megszületik az 
erő… táncolják: Baranyai Balázs, Jellinek 
György, zsíros Gábor, 
koreográfus: nemes zsófia
20.30 azt meséld el, Pista! – örkény 
istván az életéről
Elmondja: mácsai Pál
...................................................................  

naranCsliGEt / kOssUtH 30.
12.00 - 16.00 mEsElaDik – Bárka színház
 Gyere, utazzunk együtt! – Gyerek-szín-játék 
Varga Anikó vezetésével
17.00 katlanirodalom – Háy János vendége 
marno János
 „Két dudás egy csárdában / Az maga a pokol” – 
egész másról írta ezt Marno, de ki tudja, talán itt 
és most is érvényes…

18.30 Víg mihály koncert
Víg Mihály zeneszerző-szövegíró és előadó 
pályája, a nyolcvanas évek budapesti alternatív 
zenei szcénájának meghatározó formációiban 
indult: Trabant, Balaton, majd filmzenék Tarr 
Bélának…
20.00 lois Viktor koncert
Kerékpárhenger-kuplé, esztergapad-oratórium 
és írógéppuska. Lois Viktor életet lehel poszt-
indusztriális társadalmunk szemetébe, s onnan 
szólal meg a szellem, éneklő szemétként reinkar-
nálódva. A Katlanban kiállított szoborhangszerek 
életre kelnek.

...................................................................  

FalUközPOnt
21.00 técsői banda
Hagyományos ruszin muzsika román, cigány, 
zsidó, orosz és magyar ízekkel. Igazi utcai öröm-
zenélés!

...................................................................  

POrt.HU színPaD / FOCiPálya
23.00 Firewater koncert
A Firewater Brooklyn-ban alapított, többek 
között török és indonéziai tagokkal is tarkított, 
elsöprő optimista zenei lendülettel megáldott 
formáció, amely a punk, a világzene és az indie 
elemeit ötvözi kiváló szövegekkel egy elemi 
töltésű zenetöltetté… nem mellesleg díszvendé-
günk, Kiss Tibi egyik kedvence.
01.00 az ördög nem alszik  
a mohácsi vész (2004)
Kapa-Pepe filmek koncert után, fűben elhever-
ve, sör mellől vagy sátorból elalvás előtt – éjsza-
kai szabadtéri mozi

KaTLaNZÁRÁS a NaRaNCSLIGETBEN!

00.00 slawomir mrożek: mulatság – 
Bárka színház
Játsszák: szikszai rémusz, mucsi zoltán, 
scherer Péter, rendezte: Bérczes lászló
Nincsen nyár Mulatság nélkül. Régen a Völgy-
ben, harmadik éve a Katlanban. Tizenegy éve 
már, hogy röhögünk és sírunk – és velünk sír és 
röhög három bohóc: Kapa, Pepe, Rémusz.

Ghymes

nem tudni, hogyan

mácsai Pál



 16.30   impro - Víziók-koncert  
Hegedű, cimbalom, bőgő–népzenészek  
improvizálnak
18.30   zabhegyező – kolcsár József 

...................................................................  

zEnEkErt
18.00     Dutár koncert 
Tiszta népdalok, újragondolt népzenék, saját 
szerzemények – négy zenész és egy gyönyörű 
hangú énekesnő

 19.30   nemez koncert 
Magyar népzene jazz, blues, funk stílusban 
Háromszékből
 21.00   táncház 
Talán már ittunk egy kis villányi bort – de 
még nem annyit, hogy ne akarnánk táncolni 
a háromszéki zenészekkel…

augusztus 6. (péntek)

mEsEkErt
 10.00 a fülemüle – Cimborák Bábtár-
sulat, tamási áron színház 
Vajon kié a diófa ágán éneklő fülemüle dala? 
Arany János legendás meséje  
Péterekről, Pálokról, mindannyiunkról
 11.00     Gyerektáncház  
lehet folytatni a tegnapi táncot a Folker 
együttessel…

...................................................................  

tEmPlOm
11.00 Históriás énekek – kátai zoltán
„Szerencsés vagyok, mert a kedvenc időtölté-
sem egyben foglalkozásom is: a históriás énekek 
és a reneszánsz magyar dal.”

...................................................................  

FalUHáz
14.30 szép Ernő kávéház 
keresztHuzat társulat (ősbemutató)
Tavaly Örkénnyel jöttek, az idén Szép Ernővel 
érkeznek…
Játsszák: szabó Vera, Pál andrás, lass 
Bea, takács Géza  zenél: Puskás Péter 
alkotótárs: miklós melánia 
18.30 szép Ernő kávéház  
keresztHuzat társulat

KIÁLLÍTÁSOK
a képVIDéK alkotócsoport kiállítása 
– faluház     
Díszvendégünk, Háromszék bemutatkozá-
sa képekben. a képViDÉk program célja, 
Háromszék falvait képileg dokumentáló, de 
ugyanakkor művészi értékű fotóarchívum 
létrehozása.
Megörökített helyszínek: Bodok, Illyefalva, 
Zágon, Zabola, Zalán, Bikfalva, Szacsva, Eger-
patak, Gelence, Haraly, Tamásfalva, Kövár, Cser-
náton, Ikafalva, Angyalos, Szentkirály, Bölön, 
Futásfalva, Erdőfüle …
Köztes világ – Garamvári Gábor fotóripor-
ter utcai fotókiállítása
„Kíváncsi voltam, milyen az élet a fesztiváltalan 
360 napon az Ördögkatlan településein, és ho-
gyan lehet ezt a „köztes világot” összekapcsolni 
a fesztivállal, amikor több ezren lepik el a három 
falut.”
V2 (vetreria a vita) - „High tech Üvegbolt 
palkonyán” 
Fény-üveg interaktív zene-fény írás a Hárságyi 
pincében
Performerek: Görömbei Luca - üvegtervező 
művész, Korai Zsolt - médiaművész
palkonyadtól pirkadatig 
Különböző zenei szettek és finom borok, bo-
rász- és művész dj-kkel (Hárságyi B., Kollár P, 
Haraszti F., Kohut B.,) fény-, és hangulat vetítés 
a pincék falára by Roham Galéria (Rechnitzer 
Zsófi, Bánki Ákos) minden este 20.30-tól.
pajta-szobrászat
„A gyerek és a sár” címmel kiállítás nyílik a III. 
kerámia tábor anyagából. A táborban a gyerekek 
elsajátították a természetes alapanyagok, első-
sorban a Földanya adta sár, agyag használatát 
formázását. 

HéTpRóBa aZ ESéLyKIKÖTőBEN
4 napos társasjáték pécsi civil szervezetekkel - 
aki egy ördögkatlanos útlevéllel végigjárja a játék 
állomásait, „bárkáit”, s ott teljesíti a kiszabott pró-
bákat, az út végén ajándékot kap. (A játék részle-
teiről érdeklődj a települések infópontjaiban!) 
Palkonyai Bárka: 
Fiatalok Bárkája: fiatalokkal foglalkozó szerveze-
tek várják, hogy lehorgonyozz náluk.  

BUSZ-SZÍNHÁZ
minden nap, véletlenszerűen
Az Ördögkatlan helyszínei között közlekedő bu-
szokon rajtaütésszerűen felbukkan Scherer Péter 
és Mucsi Zoltán, valamint Lass Bea, Szabó Vera, 
Göttinger Pál, Takács Géza és Pál András... 

HÁROMSZéK
Tavaly a Vajdaság, idén Székelyföld, 
pontosabban: Háromszék. Érkezik 
innen népzene, világzene, irodalom...

 
aNGyaLSZÁRNy KONCERTEK
Angyalszárnyakon visszük be a templomba 
a Katlan koncertjeit! Egyházi énekek, 
régi magyar zene, klasszikusok 
Chopintől Mendelsshonig...

augusztus 5. (csütörtök)

mEsEkErt
 10.00 szegény ember királysága  
Cimborák Bábtársulat, tamási áron 
színház 
Benedek Elek meséje a szegény ember 
gazdagságáról 
  11.00    Gyerektáncház 
A látogató gyerekek a Folker együttestől 
tanulnak, majd együtt táncolnak a Három-
székből érkezett zenészekkel-táncosokkal

...................................................................  

tEmPlOm
11.00 Énekelt történelem – kobzos kiss tamás 
Históriás énekek a török korból, Balassi Bálint 
énekei, Kuruc dalok

...................................................................  

FalUHáz
 14.30    zabhegyező – kolcsár József  
Bárhogy, csak ne kispolgárként! A sepsiszent-
györgyi színész Salinger kult-regényét idézi 
meg. 
 16.00   képViDÉk – Háromszék fotókon 
kiállításmegnyitó 
Bodok, Illyefalva, Zágon, Zabola, Zalán, 
Bikfalva, Szacsva, Egerpatak, Gelence, Ha-
raly, Tamásfalva, Kövár, Csernáton, Ikafalva, 
Angyalos, Szentkirály, Bölön, Futásfalva, 
Erdőfüle... 

 

pALKoNyA pALKoNyA
szegény ember királysága

téka

nemez

Dutar



PinCEsOri kisszínPaD / PinCEsOr 23.
16.00 „showbors”
molnár-Pozsgai gitár duó 
improvizatív, sokszínű jazz-repertoár Cindy 
Laupertől John Coltrane-ig

...................................................................  

zEnEkErt
18.00    Elsa Valle & rumba Caliente 
Salsa, mambo, cha-cha-cha, bolero, guajira, 
guaganco – Kuba a Katlanban

 19.30   kalagor koncert 
Magyar népdalokat énekelnek, tánczenét 
játszanak, és meséket hoznak Moldvából
 21.00   táncház  
Lásd tegnap este: bor, zene, tánc…

augusztus 7. (szombat)

mEsEkErt
10.00    makám – koncert gyerekeknek
ákom Bákom 
Hallunk itt a százlábú születéséről, a karikás  
szemű nyúl rémálmairól, egy álmedve téli  
settenkedéseiről, a csiga-bigák tavaszi báljáról,  
a kabócáról, aki…

...................................................................  

tEmPlOm
11.00      Érdi tamás zongorakoncertje
„…én csak írni tudok, de Tamás ujjaival az Isten 
üzen.” (Szabó Magda)

12.30 Dinyés Dániel, zongoraművész és 
kolonits klára, operaénekes koncertje
Válogatás Chopin, Liszt, Robert és Clara Schu-
mann, Félix és Fanny Mendelssohn dalaiból

...................................................................  

PinCEsOri kisszínPaD / PinCEsOr 23.
13.30  makai ildikó – Lélektánc és új
Ha engedem… című kötetének bemutatója 
Makai Ildikó vagyok. Írok. Miről? Mindenről, 
ami megérint: a lélek táncáról, a szivárvány-
színű Létről…, hiszen mindannyian egy nagy 
körben járjuk ugyanarra a zenére, amit Életnek 
nevezünk.
20.30  makai ildikó – Lélektánc és új
Ha engedem… című kötetének bemutatója

pALKoNyA
17.04 Harangszó (Cs.t.)
...................................................................  

FalUHáz
14.30 Házasságon innen és túl
rátóti zoltán előadóestje 
Háy János igaz történetei férfiakról és nőkről
Két nő és egy férfi, két férfi és egy nő stb. – 
háromszögek, amik mindig bomlanak, és újra 
összeállnak.
16.30 katlanirodalom
Háy János vendége: Grecsó krisztián
Vízjelek a honvágyról, Angyalkacsinálás, Pletyka-
anyu, Isten hozott, Tánciskola...
18.30  Házasságon innen és túl 
rátóti zoltán előadóestje 

zEnEkErt
18.00      téka koncert
Ökrös Csaba és barátai bejárták Európa szinte 
valamennyi országát, és jártak Mexikóban, 
Kanadában, Indiában, Japánban, Kínában és az 
USA-ban is – most Palkonyán.

 19.30   Fabatka koncert 
Autentikus népzene improvizatív továbbgon-
dolással – a hangszerek mindent elmonda-
nak: pásztorfurulyák, kaval, basszusgitár, 
hegedű, koboz… 
 21.00   táncház 
Ha Palkonyán akarjuk zárni az estét, táncra 
fel!

...................................................................  

FalUHáz 
20.00 mikeDudeFilm: tüke Fenomén – 
PrEmiEr vetítés!
Az Ördögkatlan Fesztivál szervezői felvállalták 
a kockázatot, hogy bemutassanak egy olyan 
furcsa pécsi dokumentumfilmet, amit a központi 
hivatal betiltott, így országos megjelenése kér-
désessé vált. A dokumentumfilmben többek 
között megszólal: Beck Zoltán, Farkas Roland, 
Kamarás Iván, Katus Attila,  Kiskároly Edina, 
Lakner Tamás , Lovasi András, Odrobina Tamás,  
Rátgéber László, Takáts Eszter és  
Vujity Tvrtko. 
A vetítés után beszélgetés az alkotókkal.

augusztus 8. (vasárnap)

mEsEkErt

10.00 a furfangos királykisasszony
kerek Perec társulat
A válogatós királykisasszony és a próbákat kiálló 
utolsó legény meséje
11.00 lábbáb
Csernik szende lábita színháza
„A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, 
a mese hit, a mese lélek. Mosoly mindenki 
lelkére.”

...................................................................  

tEmPlOm
11.00 népdal és barokk – sebestyén 
márta és andrejszki Judit koncertje
Két ember találkozik, s velük találkozik a népze-
ne és a barokk – és mindez milyen természetes!

...................................................................  

FalUHáz
11.00 mikeDudeFilm: tüke Fenomén  
szamizdat vetítés
15.00 mrożek: mulatság – a keleti istván 
művészeti iskola növendékeinek előadása

 16.30    székelyföld 
kulturális folyóirat Erdélyből 
Humoros írók Háromszékből:  
Lövétei Lázár László, György Attila,  
Fekete Vince, Molnár Vilmos

18.00 mikeDudeFilm: tüke Fenomén 
szamizdat vetítés
...................................................................  

zEnEkErt
18.00 Csík zenekar
Szíves Örömest – legfrissebb lemezükről bizo-
nyára hallunk sok dalt, meg persze Quimbyt, 
Kispált, Tankcsapdát…

 19.30   Jedam koncert 
Funky, Népi, Progressziv, Rock, Pop, Jazz, 
Latin, Electro..., hogy pontosan micsoda,  
azt nem tudjuk, de dinamikus és bulira 
született zene

Elsa Valle

sebestyén márta andrejszki Judit

rátóti zoltán

Csík zenekar



augusztus 4. (szerda)
ÓVODaUDVar
18.30 Passport Control 15. – kiállítás  
a nemzetközi Fotóműhely munkáiból
megnyitja: Pettendi szabó Péter –  
Passport Control művészeti vezető
20.00 Boka Gábor színháza: arany 
János – nagyidai Cigányok – premier!
Boka Gábor utcaszínházas és vásári komédiás 
helyi erők bevonásával, a karakterek megbolygatá-
sával készül színpadra vinni a legendás történetet.
22.30 romungró Fiúk 
A csornai fiatalok tavaly a fesztivál helyi sztárja-
inak számítottak, és az azóta eltelt időben igazi 
„MEDIAWAVE házi zenekari” státuszt vívtak ki 
maguknak. 
...................................................................  

JátszÓtÉr
19.00 kisharsányi nyugdíjasklub 
népdal- és táncbemutató
A tavalyi évhez hasonlóan újra a helyi nyugdí-
jasklub előadásával veszi kezdetét a kisharsányi 
program.
21.30 apnoe zenekar
Zenei ötvözet, melyben az elektromos hangsze-
rek hangzásban népzenei irányt vesznek, a népi 
hangszerek pedig rockosabban szólalnak meg.

augusztus 5. (csütörtök)
tOrnatErEm
14.00 Garaczi lászló: Plazma 
koma társulat 
Játsszák: Polgár Péter, Jaskó Bálint, zrinyi 
Gál Vince, Jelinek Erzsébet, lass Bea
Elsorvad a kisagyad, ha nem simogatnak? 
Öngyilkos leszel, ha nincs kapcsolatod? Boldog 
vagy, ha van? Bármilyen inger jobb az ingerte-
lenségnél? Ez csak játék? 5 színész. 25 szerep. 
1 felvonás. 0 díszlet. Játék. Rólad, rólam, rólunk.
17.00 Garaczi lászló: Plazma 
koma társulat (utolsó előadás)

KIshARsáNy KIshARsáNy
MEDIaWaVE KIÁLLÍTÁS
passport Control 15. – kiállítás 
a nemzetközi Fotóműhely munkáiból
Egy évvel ezelőtt indult az Ördögkatlan Fesztivál 
és MEDIAWAVE együttműködése, melynek része-
ként a győri alapítvány nemcsak zenei programot 
szervezett kisharsányi helyszíneken, de itt való-
sította meg nyári művészeti táborát is. Idén újra 
lesz műhelymunka és a tavaly készült munkák is 
kiállításra kerülnek. A fotók témája helyi ihletésű, 
reményeink szerint a falu közössége örömmel 
látja majd magát viszont fotón s videón egyaránt.

MEDIaWaVE MŰHELyEK
passport Control 19. – 
mEDiaWaVE nyári mŰVÉszEti táBOr – 
július 30. – augusztus 7.
A MEDIAWAVE Alapítvány workshopjai több művé-
szeti ágban várják a 16 év feletti tanulni, tehetségü- 
ket kibontakoztatni vágyó kezdő, középhaladó (kép- 
zés alatt álló), illetve haladó (végzettséggel és/vagy  
gyakorlattal rendelkező) érdeklődőket, fiatal művé- 
szeket – de a MŰHELYEK NYITOTTAK, az érdek-
lődő látogatók is belenézhetnek-hallgathatnak Fe-
renczi György, Grencsó István és a Singas Project 
egésznapos muzsikálásába. A workshopok kiemelt 
témája az Együtt feketén-fehéren, amely roma és  
nem roma résztvevők egyre mélyülő művészeti együtt- 
működéséről, alkotásáról szól, az idén immár har-
madik alkalommal, a Norvég Alap támogatásával.
FilmEs mŰHEly – vezetői: Vizi mária (Du-
natV) és Hargittai lászló „Pamacs” (4Cut) 
FOrGatÓkönyVírÓi mŰHEly – közre-
működik: Fiction science labor 
FOtÓs mŰHEly – vezetői: Horváth m. 
mária és Pettendi szabó Péter 
zEnEi mŰHElyEk – vezetői: Ferenczi 
György és a roma & magyar Undeground 
Ethno műhely / Fláre Beás Banda / Gren-
csó istván / singas Projekt 
kOmÉDiás mŰHEly - Boka Gábor vásári 
komédiás, rendező várja a színészi képessé-
geit kipróbálni vágyó jelentkezőket és muzsi-
kusokat „a nagyidai cigányok” című darabba!
ÉPítÉsz mŰHEly  - vezető: katona istván 

további információ: www.passportcontrol.eu 
Jelentkezés: passport@mediawave.hu

KÖZTES VILÁG  – Garamvári Gábor 
fotóriporter utcai fotókiállítása
„Kíváncsi voltam, milyen az élet a fesztiváltalan 

360 napon az Ördögkatlan településein, és hogyan 
lehet ezt a „köztes világot” összekapcsolni a feszti-
vállal, amikor több ezren lepik el a három falut.”

Reart MŰHELy  – minden nap, 
napközben az óvodaudvaron
A pécsi Kulturális LABOR Szociális Szövetkezet 
fiatal alkotói előszeretettel hasznosítanak újra 
hulladék anyagokat, legyen az kerékpárgumi, 
műanyagflakon, számítógép alkatrész, molinó 
vagy textilhulladék. A foglalkozások során céljuk 
bemutatni, hogy mennyi minden felhasználható 
a sok szemét közül, ami a kukába kerül. Olcsón 
és némi kreativitással bárki csodákra képes. 
Keresd a színes ReArt sátrukat!

LaBORÁNSOK
Pécsi alkotóművészek kiállítása 
A csoportos kiállitás egy kreativ civil szerveződés, 
a LABOR müvészeinek munkáit mutatja be.  
A tárlat során festményekkel, fotókkal, szobrokkal 
és filmmel találkozhatnak a látogatók. 
Kiállító művészek: Pamuki Krisztián, Vörös Jutka, 
Szolga Hajnal, Fejes István, Gerő Ambrus, Thor-
day Filoména, Korányi Barna, Gesztics Norbert, 
Kanics Dorottya

HéTpRóBa aZ ESéLyKIKÖTőBEN
4 napos társasjáték pécsi civil szervezetekkel - 
aki egy ördögkatlanos útlevéllel végigjárja a játék 
állomásait, „bárkáit”, s ott teljesíti a kiszabott 
próbákat, az út végén ajándékot kap. 
(A játék részleteiről érdeklődj a települések infó-
pontjaiban!) 
kisharsányi Bárka: 
Zöld Bárka: zöldek, globalizáció stb. 

BUSZ-SZÍNHÁZ
minden nap, véletlenszerűen
Az Ördögkatlan helyszínei között közlekedő bu-
szokon rajtaütésszerűen felbukkan Scherer Péter 
és Mucsi Zoltán, valamint Lass Bea, Szabó Vera, 
Göttinger Pál, Takács Géza és Pál András...

GyEREKEKNEK
pécsi Állatkert – Kisharsányban
A Pécsi Állatkert állatsimogatója várja a gyere-
keket minden nap 10-16 óráig. Láma, ormányos 
medve, törpe kecske, törpe ló simogatható. A 
helyszínen örökbefogadási lehetőség és kedvez-
ményes állatkerti belépő akció.

ian siegal

Ferenczi György & rackajam

rutkai Bori



JátszÓtÉr
19.00 Fláre Beás Banda és kokavakere 
lavutara (sk) közös koncertje
Elsorvad a kisagyad, ha nem simogatnak? A de-
vecseri beás roma zenekar és szlovákiai barátaik 
közös koncertje - autentikustól a Django Rein-
hardtos gypsy jazzig sok minden lesz hallható!
22.00  Ferenczi György & rackajam
Petőfi Blues
Tavaly a legnagyobb közönségsikert Ferenczi 
Gyuri zenekara aratta Kisharsányban, nem volt 
kérdéses hát újbóli meghívásuk.

...................................................................  

ÓVODaUDVar
21.00 Boka Gábor színháza – János 
vitéz hiteles története képekben elbeszélve
A fesztivál visszatérő vendégei újra egy hihetet-
len és mégis hiteles történettel varázsolják el a 
nagyérdeműt.
00.00 mekkora cigány vagy? 
Gypsy session
Roma és magyar zenészek találkoznak egy laza 
jam session keretei között - a tervezett fellépők 
közt vannak a MEDIAWAVE roma zenei works-
hopjainak tanárai, résztvevői és az Ördögkatlan 
Fesztivál aznapi sztárvendégei is!

augusztus 6. (péntek)
ÓVODaUDVar
15.00 rutkai Bori és a Hébe Hóba Ban-
da – Vacka Dalok
Bizonyára ismerős a Hébe Hóba Banda azoknak 
az óvodás és kisiskolás gyerekeknek, valamint 
szüleiknek, akik szívesen hallgatják a Kossuth 
rádió folytatásos mesejátékát a Vacka rádiót.
20.30 roma & magyar Underground 
Ethno zenei Workhop - zárókoncert               
Na most kiderül, mire mentek egymással 
Ferenczi Gyuriék és a kísérletező kedvű ethno 
zenészek. A háromnapos próbafolyamat záró-
koncertje.
23.00 Büdös Vornyik zenekar          
Na de ki az a Vornyik? És miért büdös? Re-
ményeink szerint a koncerten és az azt követő 
mulatozáson minden kiderül majd.

JátszÓtÉr
16.30 Voler mouche koncert
Francia név, angol szövegek, fiatal szombathelyi 
zenészek egy különleges hangú énekesnővel a 
fronton - iImpressziókra épülő tripihopos, bos-
sanovás könnyed tánczene
19.00 rutkai Bori és a specko Jedno
Rurkai Bori igényes, mély humorú zenéje a 
legkülönfélébb zenei műfajokon keresztül szól 
a közönséghez: morális-rocky,szakrális-induló, 
death-románc, bigott-tangó, deklarált-funky,
bukott-sláger, metál-mulatós, mese-punk, delíri-
um-disco,metafizikus-gyerekdal, fitness-ballada...
21.30 ian siegal koncert
Muddy Waters, Tom Waits, Otis Redding és 
Howlin Wolf egy személyben? Ha valaki igazán 
érti, hogy miről is szól a tradícionális blues zene, 
akkor az a dél-angliai (!) születésű fiatal énekes-
gitáros, Ian Siegal..

augusztus 7. (szombat)
tOrnatErEm
16.00 Petőfi sándor: a helység kalapácsa
Hősköltemény egy részben, négy énekben. 
Egymaga előadja: Besenczi árpád
...................................................................  

17.04 Harangszó (Cs.t.)
...................................................................  

JátszÓtÉr
17.00 Berecz andrás mesél
„Hármat kell annak megfontolni, aki mesemondó 
akar lenni: magasra állni, hogy lássák, a torkát 
kinyitni, hogy hallják, s rövidnek lenni, hogy 
szeressék...”
19.30 Grencsó kollektíva koncertje
A magyar kísérleti jazz ikonikus alakja, Grencsó 
István nagyszerű zenekarának koncertje.
22.30 BaBa zula (tUr)
török ikOn!
A magát oriental dub stílusúnak meghatározó 
zenekar, a török zene legnagyobb ikonja Euró-
pában. Idén léptek fel először Magyarországon 
a MEDIAWAVE Fesztiválon és az Pécs2010-en 
és a kapott jó hangulatokkal sikerült utolsó pilla-
natban visszacsábítani őket. Eddigi fellépéseiket 
zajos közönség- és médiasiker kísérte. Régen 
lehetett ennyire eredeti modern és mégis az 
orientális zene hagyományait magában hordozó, 
„behúzús”, táncolós, révülős zenét hallani itthon. 

A BaBa ZuLa zenéje voltaképpen olyan rock ’n’ 
roll, amit a nyugati világ nem hallott a hatvanas 
évek rock eposzai óta. 

...................................................................  

ÓVODaUDVar
18.30 siklósi Dolce Hegedű Együttes 
A siklósi hegedű együttes a barokk zenétől 
napjaink kedvelt musical slágereiig „mindent” 
játszik, ami minőség. 
21.00 – Passport Control záró bemutató            
A film és fotóworkshop tagjai mutatják be a 
fesztivál ideje alatt készült munkáikat.

augusztus 8. (vasárnap)
FOCiPálya
14.00  örögkatlan all stars - kisharsány FC 
Barátságos futballmérkőzés
Az Ördögkatlan fesztivál szervezői, vendégei és 
zenészei hagyományteremtő szándékkal pályá-
ra hívják a falu labdazsonglőreit egy barátságos 
mérkőzésre.

...................................................................  

ÓVODaUDVar
15.00 lábita lábbábszínház - Csernik 
szende lábita előadásában
20.30 - FÚVÓs naPközi zárÓkOnCErt
Vezető: Grencsó istván
...................................................................  

JátszÓtÉr
17.00     Grooveheadz Orchestra (aUt) 
A népzene és a rock találkozása – a klezmer 
és a breakbeat találkozása – a jazz és a groove 
találkozása – a balkáni zene és a funky találkozá-
sa... Kelet találkozik a Nyugattal és a világ többi 
részével...
19.00 - nEmzEtközi ÚJ Jazz mŰHEly 
zárÓkOnCErt
Vezető: singas Project
21.30 takáts Eszter koncert
A pécsi daloskisasszony ezennel új lemezének 
anyagát egy új zenekar élén mutatja be.

...................................................................  

zárÓmUlatsáG az 
ÓVODaUDVarBan!
23.00 – romungró Fiúk koncert

KIshARsáNy KIshARsáNy

Grencsó kollektíva

BaBa zula

Grooveheadz



VyLyaN-KIÁLLÍTÁSOK

Művészi hordók 
A kiállítás ötlete a képzőművészet és a borok 
keresztmetszetéből született a Vylyan Pincé-
szetnél, mely beindította az alkotó fantáziát, 
felpezsdítette Pécs művészeti vérkeringését. 
Az eredmény - a MŰVÉSZI HORDÓ kiállítás – 
a Vylyan Pincészet körül látható immár 3. éve.

Szász János fotókiállítás
A Magyarország egyik legjelentősebb 
fotóművészének, a pécsi származású Szász 
Jánosnak az alkotásaiból összeálló tárlatot 
a londoni Magyar Kulturális Központ mint 
az „EKF talán legjelentősebb művészeti 
felfedezéseként” ünnepelte. Nálunk a Vylyan 
szőlőlankáin tekinthetik meg a katlanlakók. 

a divat világa a fotográfiában – 
Tegnap és Ma
Képek, amelyek sokat mesélnek a divatról, 
a korokról, a sztárokról. A tárlat azoknak a 
magyar fotográfusoknak a munkáiból mutat 
be válogatást, akik ennek a műfajnak a mes-
tereivé váltak idehaza és külföldön a múlt 
századtól napjainkig. 

augusztus 5. (csütörtök)
15.00 PoeJass Project koncert
Jazz Pécsről. Fiatalok, akik örökzöldeket (is) 
játszanak.
16.00 katlanirodalom – ágoston zoltán 
vendége: Dragomán György
Második regényével berobbant (a fehér király), 
most a harmadikat írja.
17.00 a Jazz nagykövetei – koncert 
Elsa Valle, szakcsi lakatos Béla, 
Csepregi Gyula, Winand Gábor – a jazz 
magyar és kubai sztárjai játszanak, háttérben 
villányi táj – gyönyörű az egész.

augusztus 6. (péntek)
15.00 macskaköröm koncert
Irodalom és zene – ebben az előadásban Márai 
Sándor Füves könyvének szemelvényeit teszik 
zenei idézőjelbe.
16.00 katlanirodalom – ágoston zoltán 
vendége: kovács andrás Ferenc
A legendás KAF Marosvásárhelyről – az idén 
Kossuth díjat kapott.
17.00 sárik Péter trió – koncert
sárik Péter, Frey György, Berdisz tamás – 
folyamatos szakmai sikerek, és még a közönség 
is szereti őket. Igazi, vérbeli jazz. a dupla DVD a III. Ördögkatlan 

helyszínein kapható lesz!

az ördögkatlan védnöke, tamás épp a tavalyi katlan idején, 
2009. augusztus 7-én köszönt el tőlünk örökre. születése 
napján, 2010. január 22-én emlékestet rendeztünk a Bárka 
színházban. nagyszerű művészek gyönyörű esten idézték meg 
Bereményi Géza és Cseh tamás dalait – és öntörvényű feldol-
gozásaikkal gazdagították a magyar kultúrát. az estet media-
wave-es barátaink rögzítették – és ezt DVD-n megjelentettük!

közrEmŰköDnEk: 
AD LIBITUM, BAKONYI INDIÁNOK, BERECZ ANDRÁS, BEREMÉ-
NYI GÉZA, BÉRCZES LÁSZLÓ, DRESCH TRIÓ, BUDAPEST BÁR, 
CSÍK ZENEKAR, DINYÉS DÁNIEL, HOBÓ, JUHÁSZ GÁBOR, KÁTAI 
ZOLTÁN, KISS TIBOR, LOVASI ANDRÁS, MÁSIK JÁNOS, NÁDOR 
QUARTET, ÖKRÖS CSABA, SEBESTYÉN MÁRTA, SERESS ZOL-
TÁN, SOHARÓZA KÓRUS, SPOLARICS ANDREA, SZENT EFRÉM 
KÓRUS, TÖRŐCSIK MARI, VÍG MIHÁLY

Valaki egyszer megkérdezte tőlem, miért tudhatott tamás annyi emberhez érvényesen 
szólni. így zeng a tehetség, ennyit válaszoltam. igen. most is, ahogy felvételről hallot-
tam az Ócska cipőt… Fantasztikus. így zeng az igazi tehetség. 

                                                                                Törőcsik Mari

SZÜLETÉSNAP – CSEH TAMÁS EMLÉKEST – 2010. JANUÁR 22.

vyLyAN TeRAsz
miért nevezik ördög szántotta hegynek? 
Egy szépséges harsányi lány, bizonyos Harka 
kezének elnyerése érdekében vállalta az ördög 
a hegy mészkövének egy éjszaka alatti felszán-
tását, de végül is belebukott. 
a felszántott rész barázdái megmaradtak, sőt, 
a balkísérlet eredménye lett a monda szerint 
a siklósi, a beremendi hegy, de még a harkányi 
fürdő kénes vize is...

sárik Péter trió Winand Gáborszakcsi lakatos Béla Dragomán György

KÖzlEKEDÉs
Pécsről nagyharsányba és Kisharsányba busszal, 
Palkonyára vonattal lehet eljutni. Pécsről iC-hez igazítva 
különbuszok indulnak a Katlanba, éjjel, a programok 
végeztével különbuszok indulnak vissza Pécsre.
a falvak között karszalaggal ingyen igénybe vehető 
KaTlanbUsz jár (menetrend a honlapon).

idén a pécsi Velosophie mozgalomnak köszönhetően 
mindhárom faluban KErÉKPárKÖlCsÖnzŐ nyílik, így 
1500-3000 forintért már gurulhatsz is helyszínről-helyszínre. 
részletek a honlapon

PALKONYA

siklÓs

Harkány

PÉCs

NAgYhArsáNY
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6

KishArsáNY

nekem ő van. létező barát, kolléga. 
tudom, hogy nincs – de van, velem van
                                     Másik János



JEgy- És bÉrlETVásárlás
Elővételben: kedvezményes bérletek vásárolhatók a július 5-től a bárka Kikötő Jegyirodában 
(bp., ráday u. 37. nyitva hétköznap 15-19-ig), a Pécs 2010 infopontban, az interticket jegyirodáiban 
és onlinE (kezelési költség nélkül): www.ordogkatlan.hu.
az 5 napos bérlet elővételben 7.000 Ft 
a helyszínen a következő lehetőségek lesznek:
• helyieknek (5 napra szól): 1.000 Ft
• napijegy első napra és minden nap 22.00 órától a port.hu színpadra: 2.000 Ft
• napijegy (aug. 6-7-8-9.): 3.000 Ft
• bérlet (5 napra): 10.000 Ft
• 10 éven aluliaknak minden programra ingyenes a belépés
a jegyek (valójában különböző színű szalagok) az öt helyszín minden rendezvényére érvényesek.
a kiállítások és a gyerekprogramok ingyenesen látogathatók.
Jegyinformáció • paterez@barka.hu • www.ordogkatlan.hu

sorszáM
a zárt térben tartott színházi előadásokhoz sorszámot (ingyenes!) kell kérni. sorszám az előadás 
napján az adott település infópontjában 10.00 órától igényelhető.

szállás
Sátorozni Nagyharsányban (a sporttelep mellett) lehet napijeggyel / bérlettel. Itt őrzött, WC-vel, 
tusolóval ellátott sátorozó helyek találhatóak (600ft/nap/fő). 
panziók, magánházak: a három faluban és a környező településeken található szállások listája
a honlapon olvasható.

VálTozásoK
a műsorfüzet szerkesztését követő két hónapban még bizonyára lesz egy-két (remélhetőleg pozi-
tív) változás a programban, ezért is nagyon fontos: WWW.ORDOGKaTLaN.HU


