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ajánló Összeállította:  

Németh Gábor

 FESZTIVÁL

Művészetek Völgye
Koncertek, színház, irodalom, tánc, zöld programok, 
hangversenyek, újcirkusz, beszélgetések és gyerek-
programok a Balaton környékén: 2021. július 23. és 
augusztus 1. között valósul meg idén a különleges 
atmoszférájáról is ismert Művészetek Völgye, ahol 
a főszerepet 1989 óta a művészet és a természet kapja. 
„A Művészetek Völgye három csodálatos települése 
szerencsére lehetőséget ad arra, hogy szabadtéren, 
minél szellősebben, kis létszámú helyszíneken töltőd-
hessenek a látogatóink kulturális és közösségi prog-
ramokkal. Nyitottunk a tereken, Vigántpetenden és 
Taliándörögdön is új udvarok indulnak, valamint a vá-
sárrészt is kicsit átalakítjuk, hogy elkerüljük a soka-
dalmat. A programunk már kész, rendületlenül dolgo-
zunk, hogy amennyiben lehetséges majd, biztonságban 
találkozhassunk a Völgyközösséggel. Egyre biztosabb-
nak látjuk, hogy nyárra javul a helyzet, és meg tudjuk 
valósítani ezt a tíz napot. Sokan nevezik a Völgyet 
kulturális oázisnak, amire most talán a szokásosnál is 
nagyobb szüksége van mindannyiunknak, fellépőknek, 
látogatóknak egyaránt” – mondta Oszkó-Jakab Natália, 
a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

További információ: www.muveszetekvolgye.hu

 TÁBOR

Nyári tábor a Szkénében 
középiskolások számára
Bár a járványhelyzet, csakúgy, mint a klasszikus 
színházi előadásokat, a Rakpart 3-at is az online térbe 
kényszerítette, most ismét kezdetét veheti a személyes 
találkozásokon alapuló alkotómunka – mégpedig nem 
is akárhogyan: a Szkéné Színház közösségi és ifjúsági 
műhelye a színház 50 éves történetében először nyári 
alkotótábort hirdet középiskolások számára augusz-
tus 13. és 18. között.

A Szemerédi Fanni, Hodászi Ádám és Szivák-Tóth Vik-
tor vezette Rakpart3 műhely foglalkozásainak alapja 
a játék, a vita, a beszélgetés és a közös gondolkodás. 
A sokszínű, komplex foglalkozások több eszközzel is se-
gítik és új síkra terelik a nézőkkel történő tudatos kap-
csolatépítést: a középiskolásoknak szóló Mindenki.ért 
színház- és drámapedagógiai program mellett az egy-
egy előadáshoz kapcsolt, témaközpontú DumaPart, a fi-
atal kritikusokat, szövegalkotókat támogató Íróműhely 
is pozitív visszajelzéseket kapott. Minden SzkéNéző 
számára nyitott az éjszakai kulisszajárás, a rendhagyó 
közönségtalálkozó, vagy az egyetemet és a Szkénét is 
bemutató Jubileumi séta is. Az elmúlt néhány hónap-
ban az új körülményekre a lehetőségeket és formákat 
maximálisan kihasználó válaszként megszületett 
a Köztünk marad online színházi sorozat is. A nyitás 
azonban ismét esélyt teremt a szorosabb együttműkö-
désre, így a Rakpart3 tábor résztvevői egy elfogadó kö-
zösségben, a drámapedagógia eszközeivel és a trénerek 
segítségével kerülhetnek majd közelebb önmagukhoz, 
illetve lehetőségeik meg- és felismeréséhez.

A tábori műhelymunka célja, hogy a diákok – akár 
a színházi világon belül, akár azon kívül képzelik el 
jövőjüket – fejleszteni tudják képességeiket, felmérjék 
határaikat és megtalálják önkifejezési eszközeiket, ez-
által pedig magabiztos, kommunikatív emberré válhas-
sanak. Az egyes foglalkozások erősítik a csapatban való 
együttműködés készségét is, ami által a résztvevőknek 
lehetősége adódik kreatívan megismerni egymást, és 
ami épp ilyen fontos: önmagukat is.

További információ:  
https://szkene.hu/hu/szkene.html?cikk_id=16786 
szemeredi.fanni@szkene.hu

mailto:szemeredi.fanni@szkene.hu
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 FESZTIVÁL

Műtárgyak éjszakája: 
száznál több program ötven 
helyszínen
Ötven budapesti helyszínen több mint száz program – 
kiállítások, szakmai előadások, műterem- és műhelylá-
togatások, tematikus séták, workshopok, beszélgetések 
és filmvetítések – várják az 5. Műtárgyak éjszakája 
látogatóit június 17. és 19. között.

A műtárgy.com által szervezett Műtárgyak éjszakája 
célja, hogy közelebb hozza a műtárgyak világát az ér-
deklődőkhöz – közölték az MTI-vel a szervezők. Mint 
hangsúlyozták, a fesztivál nem csupán a hagyományos 
műfajokra koncentrál: a festményeken, szobrokon, 
régészeti leleteken, fotográfiákon és kerámiákon túl 
megidézik például a szocializmus tárgykultúráját, 
a kékfestés rejtelmeit, az Unicum ipartörténeti és ipar-
művészeti érdekességeit és a népi kézművesség titkait.

A rendezvény új helyszínei között szerepel Gül baba 
türbéje, míg a BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti 
Park a régészeti ásatások kulisszatitkaiba, Európa 
egyik legnagyobb kőtárának kincseibe, a rómaiak 
mindennapjaiba nyújt betekintést. A Magyar Cirkusz-
művészeti Múzeum látogatói kortárs alkotók cirkusz-
művészetre reflektáló munkáival találkozhatnak, és in-
teraktív tárlatvezetéssel járhatják be a Nincs mááásik! 
130 éves a Fővárosi Nagycirkusz című kiállítást.

A nemrég átadott Országos Múzeumi Restaurálási és 
Raktározási Központ a restaurálás és a magyar festé-
szet remekei iránt érdeklődőket várja. Az intézményben 
jelenleg többek között Munkácsy Mihály, Czóbel Béla és 
Szinyei Merse Pál művein dolgoznak a szakemberek. 

A Yunus Emre Török Kulturális Intézetben a népi 
kézművesség kerül a középpontba, a kézműves alko-
tásokkal berendezett nemezsátor mellett a műhelyek 
működéséből is ízelítőt kapnak az érdeklődők, megte-
kinthetik például a kilimszövést. 

A Kiskép Galériában a kortárs magyar üvegművészet 
alkotásaival találkozhatnak a látogatók, a Memento 
Parkban pedig a politikai propagandáé és a szocializ-
mus tárgykultúrájáé a főszerep.

Mint a szervezők kiemelték, a fesztiválon idén is lehető-
ség nyílik a művészekkel való találkozásra. Megnyitja 
kapuit a Budakalászi Műteremház és a Fiatal Képző-
művészek Stúdiója, míg a Budapest Galériában Gálhidy 
Péter és Molnár Judit Lilla, a Deák Erika Galériában 
Szűcs Attila, a Molnár Ani Galériában Mayer Éva, 
a MET Galériában Péter Ágnes, Haász Ágnes és Krnács 
Ágota kalauzolja a látogatókat. A Műtárgyak éjszaká-
jához csatlakozott továbbá az Óbudai Múzeum, a Mű-
csarnok, a Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum, 
a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múze-
um, a Ráth György-villa, a Magyar Nemzeti Múzeum, 
a Ludwig Múzeum, a TOBE Gallery, a Várfok Galéria, 
az Einspach Fine Art & Photography, a Virág Judit Ga-
léria és a Kieselbach Galéria is – áll a közleményben.

További információ: www.mutargyakejszakaja.hu

 FESZTIVÁL

Margó Irodalmi Fesztivál
Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Feszti-
vál június 10–13. között a korábbiakhoz hasonlóan színes 
és izgalmas irodalmi és zenei programokkal, de ezúttal új 
helyszínen, a Városmajori Szabadtéri Színpadon várja mind-
azokat, akik kíváncsiak a legfrissebb megjelenésekre, egyedi 
zenei-irodalmi koprodukciókra vagy a rég nem látott írókra.

A szervezők kiemelték, hogy a járványügyi előírások be-
tartása mellett kiemelkedően fontos szervezési szempont, 
hogy a látogatók biztonságban érezzék magukat: a tágas és 
levegős, ültetett szabadtéri programok oltási igazolvány-
nyal látogathatók. A több száz éves parkban a modern, 800 
férőhelyes szabadtéri játszóhely, a Bookline-busz, a Bisztró 
színpad és a kialakított olvasósarkok különleges hangulatú, 
igazi nyári Margó fesztivált ígérnek.

További információ: www.margofeszt.hu




