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Állandó programok
Augusztus 25-27. (péntek-vasárnap)

KÉMES
Váczi Ház (térkép 7.)
 Levendula Játszóház és Alkotóműhely
A Levendula Játszóház elvarázsolt tanyavilágában ismerkedhetünk kézi malmokkal,
játékokkal, szerszámokkal és különleges kézműves programokat is találunk. Innen
nem tér haza senki sem üres kézzel...
 Tóth György kiállítása a Pajtában: „Variációk irtókapára” – újraértelmezett népi tárgyak
 Bóbita Bábszínház kiállítása: „Bóbita 50”
– 19.00 Nyitvatartás:
péntek | 15.00 – 19.00
szombat | 10.00
vasárnap | 10.00 – 17.00
Iskola (térkép 3.) Aula és udvar
Krizsán Edith nemzetközi sakknagymester és a Magyar Társasjátékos Egyesület csapata vár
mindenkit családi társasjátékokkal, szimultán sakkjátszmákkal, oktatással és határtalan jókedvvel!
Nyitvatartás:
péntek | 15.00 – 19.00
szombat | 10.00 – 19.00
vasárnap | 10.00 – 17.00
Bak terecske (térkép 8.)
Amatőr művészcsoportok rögtönzött pillanatai
Kossuth 5. (A Laki vendéglő mellett)

 ARANY 200
Az „Arany busz” a Petőfi Irodalmi Múzeum által készített interaktív, iskolai oktatást kiegészítő,
élményszerű vándor - buszkiállítás az Arany János-emlékév tiszteletére.
Nyitvatartás: 26. szombaton, egész nap
Tájház (térkép 10.)
 „Kiállítás a Jenő falán” – helytörténeti fotókiállítás Molnár Zsóka gyűjteményéből
 Helyi ételek kóstolója (kötött-tésztaleves, kenyérlángos, pörkölt cukor, lecsós csirke)
Péntek 16.00 – 18.00 | szombat 13.00 – 16.00 | vasárnap 12.00 – 15.00
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„A viszlói pince” – kiállítás és borkóstoló
Minden nap: 12.00 – 20.00
„Hagyományos konyha” – szabadtéri kiállítás

Kézművesek Kémesen
Vértanúk utca/Helyi termékek piaca és környéke
A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány (Madártani Egyesület ) kézműves
természetvédelmi foglalkozásai | Pölcmann Eszter - kézműves tejtermékek | Tojzán
Zoltán – méhészet|Roik Róbert – kézműves szörpök, aszalványok, lekvárok| Aburkó
Kitti – ásvány ékszerek|Szalay Annamária – natúrkozmetikum | Takács Attila –
kézműves szappan | Luliák Krisztina – textiljátékok |Kósáné Kalmár Éva – álomfogók,
ékszerek / arcfestés | Szívliliom Kft – biokozmetikum |Kovács Attila/Kovács Krisztina –
üvegműves |Füzér Mária – textiltáska,/terítők |Nagy Imréné – parajdi só termékek |
Kovács István – kerámia | Szipl Mara – biomedve, textiljáték |Cser Marianna –
textilpárna,takaró
Kossuth Lajos utca, a Tájháztól az önkormányzat épületéig húzódó útszakaszon:
Hajdu Gyula fafaragó | Papp Gyula népi hangszerkészítő | Roberto Chili | Malom
Kertészet | Csírák – Naturi | Mariposa ékszerek
Nyitvatartás:
péntek | 15.00 – 20.00
szombat | 10.00 – 20.00
vasárnap | 10.00 – 17.00
Laki Vendéglővel szemben
 Esélykikötő – civil szervezetek interaktív foglalkozásai
TotalArt – animációs workshop | Menedék sátor minden nap 14 órától | óriás táblás
játékok, sporteszközök, kalandjátékok | VNA – Gyere, lefotózunk! | PEMEL | Csorba
Győző Könyvtár Retro könyvvásár és olvasóliget | parapark interaktív doboz
Iskola/Könyvtár (térkép 3.) és az előtte lévő útszakasz
„Álmok útján” – hímzéskiállítás (Csondor Istvánné Ilona)
péntek 15.00– 18.00 | szombat és vasárnap 10.00 – 18.00
 „Kémes egykor és most” – helytörténeti kiállítás
Református templom (térkép 4.)
„Festett kazetták” - Szatyor Győző kiállítása
A királykazetták a reformáció 500. évfordulójára készültek.
Megnyitó: péntek 14.30
Megnyitják: Dr. Hoppál Péter és Nagy Csaba
Nyitvatartás:
péntek | 15.00 – 19.00
szombat | 10.00 – 19.00
vasárnap | 10.00 – 17.00
Malom (térkép 9.)
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Kerékpár és kenukölcsönző / Információs Pont a Fenntartható Ormánság Nonprofit Közhasznú
Kft. / Zöldút Központ Kémes kezelésében.
Az NKft.célja a fenntartható fejlődés támogatása a térségben, amely segítheti a helyi
társadalmat az Ormánságban való tartózkodás és a jövő alakításában, valamint a helyi
természeti és kulturális örökség megőrzésében
SZAPORCA
Faluház, Cseh Tamás Archívum (térkép 11.)
A Cseh Tamás Archívum kiállítása a Dalnok bemutatása mellett igyekszik az 1960-as évek
végétől a magyar kulturális életben elfoglalt helyéről, a korról is képet adni.
Az Archívum elsősorban digitális archívum, így a falon látható képek mellett a kiállítás
meghatározó része az a közel 3 órás audiovizuális összeállítás, amely ritkán látott archív
felvételekből készült. Az installáció öt nagy blokkból áll: két rövidebb tematikus összeállításból
(Versek ideje, Katonadalok) és három hosszabb koncertfelvételből, amelyekből részleteket
vetítünk (Az első fénykép, Jóslat, A 100. éjszaka).
Nyitvatartás
péntek | 15.00 – 19.00- közben vetítés: 16 órakor és 19 órakor
szombat | 10.00 – 19.00 - közben vetítés: 11 órakor, 14 órakor és 17 órakor
vasárnap | 10.00 – 17.00 - közben vetítés: 11 órakor és 14 órakor
Kínai Ház Szaporcán (térkép 12.)
Kínai kulturális ínyencségek bemutatása egy szaporcai tornácos házban, a PTE Konfuciusz
Intézet segítségével.
Megnyitó: péntek 15.00-15.20
Megnyitják: Mao Hong igazgató asszony, Zhiqiang He (Kínai Csaba) úr és Márta István
Közreműködik a Forrás Táncegyüttes és a Köpüfa Zenekar
Nyitvatartás
péntek | 15.00 – 19.00
szombat | 10.00 – 19.00
vasárnap | 10.00 – 17.00
Eperfa Tájház (térkép 15.)
 A Karzat Színház (Győr) játékudvara vár kicsiket és nagyokat egyaránt. Ügyességi játékok,
kalandozások a régi mesterségek világában és sok-sok meglepetés.
 „Talpasház és bikla” – fotókiállítás
Az 1910-1934 között készült ormánsági fotókból Bata Tímea által összeállított kötet
alapján készült kiállítás (Köszönet a Néprajzi Múzeumnak.)
Megnyitó: péntek 15 óra
Megnyitja: Burján István etnográfus, főmuzeológus, Janus Pannonius Múzeum
 Kazi kovács mindennapi bemutatózása a kovácsműhelyben
Nyitvatartás:
péntek | 15.00 – 19.00
szombat | 10.00 – 19.00
vasárnap | 10.00 – 17.00
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Szaporca – Főtér
 „Mécses tulipánok” – Szurdi Éva keramikus különleges virágai esténként mécsesgyújtásakcióval párosítva. A műtárgyak megvásárolhatók: a bevételt az iskolások hangszerparkjának
növelésére fordítjuk!
„Szaporcai parókia vakablak, templom melletti buszmegálló és a tésenfai bevezető úti híradós
pásztor-hadikocsi” – Cseh András kültéri installációi
Dózsa u.1.



ARANY 200
Az „Arany busz” a Petőfi Irodalmi Múzeum által készített interaktív, iskolai oktatást
kiegészítő, élményszerű vándor - buszkiállítás az Arany János-emlékév tiszteletére.
Nyitvatartás: 25. péntek, 14 órától

Harmatos legelő (térkép 16.)
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület „otthona” – innen indulnak mindennap a
lovasok és tűnnek fel váratlanul a falukban.

TÉSENFA
Hagyományunk Őrzőháza (térkép 19.)
Szoba: TexTér - Határtalan hagyományaink – korhatártalanul
Simor Eszter kézműhelye - Tenkes Ifjai Egyesület
Udvar: Míves Mag Műhely Míves Reformáció kiállítása, gyermekjátékok, csuhé- és
szalmamunkák, agyagozás, varrás, mézeskalács-díszítés, nemezelés
Nyári konyha: Kovács Pali Ferenc népi bútorfestő bemutatózása
Erdély –Kalotaszeg/Mákófalva
Nyitvatartás
péntek | 15.00 – 19.00
szombat | 10.00 – 19.00
vasárnap | 10.00 – 17.00
Kultúrház (térkép 22.)
 Udvar: Toma és csapata –középkori játékok gyermekeknek és felnőtteknek
 Terem: Bőközi gyermekek Vida Ilona alkotótáborában készült képei – kiállítás
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„A 2009. évben úgy határoztam, hogy amatőr művészeknek alkotótáborokat szervezek, és
létrehozok egy, az Ormánság-Siklós kistérségében működőt. Két dolgot is nagyon szeretek
csinálni: ezek a szervezés és a festés.”
Nyitvatartás
péntek | 15.00 – 19.00
szombat | 10.00 – 19.00
vasárnap |10.00 – 17.00

Utcakiállítás
„A drávai faúsztatók és vízimolnárok világa” - Drávaszabolcs és a Drávamente
világát bemutató tematikus fényképsorozat (Drávaszabolcs Önkormányzata
segítségével)
HP udvar pajta (térkép 21.)
„Pusztuló tanyák, falvak” - Szatyor Győző grafikái, szobrai
Nyitvatartás:
szombat | 10.00-13.00
Megnyitó: szombat 10 óra
Megnyitja: Dr. Hoppál Péter államtitkár
Kossuth u.71.



ARANY 200
Az „Arany busz” a Petőfi Irodalmi Múzeum által készített interaktív, iskolai oktatást
kiegészítő, élményszerű vándor - buszkiállítás az Arany János-emlékév tiszteletére.

Nyitvatartás: 26.vasárnap | 10.00 - 16.00
Pál Zsolti öko- és gasztrokertje (térkép 24.)
Zsolti az ökokertben évek óta nem használt műtrágyát és növényvédőszert. Az itt megtermelt
vegyszermentes zöldségek és gyümölcsök egy része a fesztivál ideje alatt alapanyagként
szolgál a gasztrokertben főzött ormánsági étkekhez. A bogrács mellett az Ormánság-szerte
elismert szakács, Koke (Kovács Csaba) szorgoskodik majd. Itt készülnek pénteken a pácolt sült
húsok és kolbászok salátákkal, szombaton a bőközi sűrűbab csülökkel és lilahagymával,
vasárnap pedig ormánsági töltött paprika.
Az udvarban kádármester a hordókészítés folyamatát és fortélyait mutatja be. Kézzel
készített ékszerek, különleges míves szappanok, gyógynövénykrémek, vegyszer- és
tartósítószer-mentes gyümölcslevek, házi paprikakészítmények, valamint helyi zöldségfélék
várják a betérőket.
Nyitvatartás: minden nap | 10.00-20.00
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Retro Bót (térkép 20.)
Mindnyájunk szívét megérinti majd a Retro Bót kínálata: Pajtás újság a 70-es évekből, bakelit
lemezek és nagyanyáink feliratos porcelán sótartója vagy akár a Trabant 601 limuzin foszlott
sarkú gépkönyve…
Nyitvatartás
péntek 15.00 – 19.00
szombat 10.00 – 19.00
vasárnap 10.00 – 17.00
Ilona Ház (térkép 25.)
"Nyitott udvar" - rajzolás, festéstanítás és kiállítás Vida Ilona képeiből - vásárlási
lehetőséggel…
Nyitva tartás
péntek 15.00 – 19.00
szombat 10.00 – 19.00
vasárnap 10.00 – 17.00
Ős-Dráva Látogatóközpont
(térkép 18.)
A látogatóközpont az Ormánság, a Kelet-Dráva Tájegység természeti értékeit, valamint
hagyományait komplex, élményközpontú formában mutatja be interaktív kiállítással, őshonos
háziállat bemutatóval, tanösvényekkel, változatos aktív programokkal, környezeti nevelési
foglalkozásokkal.
A Bőköz Fesztivál időtartama alatt a látogatóközpont kiállításán rendkívüli tárlatvezetés, a
hagyományos gazdálkodás tanösvényen szakvezetés, továbbá madárgyűrűzési bemutató,
kenutúra, NATURA2000 feladatösvény várja a fesztivál résztvevőit.
„Kodolányi illusztrációk”- Szatyor Győző kiállítása
Megnyitó: szombat 11 óra | Ős-Dráva Látogatóközpont
Megnyitja: Dr. Szirtes Gábor- kiadóvezető, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány
Nyitvatartás:
Péntek-vasárnap | 9.00-19.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Augusztus 24. csütörtök
/a „nulladik nap”/

KÉMES
Művelődési Ház (térkép 6.)
18.00 – „A Pál utcai fiók, avagy Az Ezüst tó kilincse” abszurd estefele Dolák-Saly Róberttel

6

7
SZAPORCA
Hétöles-tó (térkép 17.)
20.30 – Petőfi Sándor: János vitéz
A Nemzeti Színház fiatal színészeinek előadása
Rendező: Vidnyánszky Attila

Augusztus 25. péntek
Fel is út, meg le is út (a három falu útjai találkozásánál)
18.00-18.40 „Fesztiválnyitó forgatag, sőt őrület és kishídavatás”
Iskolások, lovasok, Zagyva banda, kalotaszegiek, Forrás Táncegyüttes, Bóbita
óriásbábok, Köpüfa Zenekar, kínai sárkány, Szőke András és Bede Róbert, a
Hagyományok Háza, zeneszekerek, kondér, zeneszerszámok, vendégek és
díszvendégek, szervezők és támogatók…
KÉMES
Ormánság Nagyszínpad (térkép 2.)
Virtus Gálakoncert I.
20.00 – Boban Marković Orkestar
22.00 – Besh o’ droM
a két koncert közti szünetben a Forrás Táncegyüttes interaktív táncműsorát
élvezhetjük
Református Templom (térkép 4.)
14.30 – 14.50 A mákófalvi (Erdély/Kalotaszeg) kórus zsoltár éneklése viseletben
Kórusvezető: Babos Barabás Berta tiszteletes asszony
Iskola/Könyvtár (térkép 3.)
 Jazz-Köz színpad az iskola belső udvarán
16.00 – délutáni pihenő a zenében
A Jazz-Köz házigazdái mindenkit várnak egy kis muzsikálásra, workshopra,
beszélgetésre az este vendégeivel együtt. Hangszer- és zenészsimogatás lehetséges,
de kérjük, hogy senki se etesse a művészeket... ;)
18.30 – 20.00 - ÉGI MÁSA – Színházkoncert
Házigazda: Kárpáti Péter
Dramaturg: Zsigó Anna
Beszélgetőtársak: Egger Géza és a közönség
Zene: Ágoston Béla-fúvós hangszerek, Szabó Sipos Ágoston-dob, Csizmás Andrásnagybőgő, basszusgitár, Komjáti Áron-gitár
Olyan zenés performanszot készítünk, ahol a zene a beszélgetés részévé válik és a
gondolatok mentén szabadul el a jam session. Bekukucskálunk a valóságon túlra, és
megkeressük, hogy hova tűnnek az emlékek.
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Az este házigazdája Kárpáti Péter író, rendező, a Titkos Társulat vezetője, aki 25 éve
sok időt töltött az Ormánságban és rengeteg szép emléke fűződik ehhez a vidékhez.
Beszélgetőtársként Egger Géza színművészt hívta vendégségbe.
23.00- Interaktív közös zenélés a Bőköz Fesztivál pénteki közreműködőivel
Játszótér
17.00-17.20 „Az ördögszántotta hegy”
A Bóbita Bábszínház előadása
Katolikus Templom (térkép 5.)
17:00-17:20 - A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Kéméndi Duó | Mátyás Tibor – trombita, Kéméndi Tamás – harmonika
Művelődési Ház (térkép 6.)
14.00-17.30 KAPOCS konferencia
„A közművelődés szerepe a vidéki települések életében”
Az Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány szervezésében

SZAPORCA
Főtér
15.00-15.20 „Csihán csipte mesék” Csernik Szende székely mesemondó mesél
Református Templom (térkép 14.)
15.20-15-40 A mákófalvi (Erdély/Kalotaszeg) kórus zsoltár éneklése viseletben
Kórusvezető: Babos Barabás Berta tiszteletes asszony
Bőköz Színpad (térkép 13.)
16.00-18.00 –Hagyományok Háza gáladélután
Közreműködnek:Vástyán Kadosa István|Bara zenekar|Bartina szólista táncosok)|Biseri Drave
23.00 – Éjjeli táncház a Zagyva Bandával
TÉSENFA
Hagyományunk Őrzőháza (térkép 19.)
16.00-16.30 Forrás Táncegyüttes és a Köpüfa Zenekar
17.10 -17.30 A kémesi iskolások műsora
Református Templom (térkép 23.)
16.40-17.00 A mákófalvi (Erdély/Kalotaszeg) kórus zsoltár éneklése viseletben
Kórusvezető: Babos Barabás Berta tiszteletes asszony

Augusztus 26. szombat
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KÉMES
Ormánság Nagyszínpad (térkép 2.)
20.00 – A Készenléti Rendőrség Zenekarának ráhangoló kiskoncertje
20.30 – Virtus Gálakoncert II.
Szirtes Folk | Pápai Joci live | Szirtes Edina Mókus| Vojasa Együttes Balog
Gusztávval |Tanac Táncegyüttes
Iskola/Könyvtár (térkép 3.)
 Jazz-Köz színpad az iskola belső udvarán
16.00 – délutáni pihenő a zenében
A Jazz-Köz házigazdái mindenkit várnak egy kis muzsikálásra, workshopra,
beszélgetésre az este vendégeivel együtt. Hangszer- és zenészsimogatás lehetséges,
de kérjük, hogy senki se etesse a művészeket... ;)
18.30 – 20.00 – Jónás Vera – Fekete Kovács Kornél
Jónás Vera énekes, dalszerző, gitáros a hazai könnyűzene egyedi színfoltja –
összehasonlíthatatlan zenéjével és karakterével mindig újat alkot. Személyes
hangvételű dalai akusztikus alapokra épülnek, melyeket némi élő elektronikával
fűszerez. Dalaiban a komolyabb, érett hangulatok mellett a kitörő fiatalos energia is
fellelhető.
Fekete-Kovács Kornél - trombitaművész, zeneszerző, hangszerelő. A Modern Art
Orchestra művészeti vezetője. Szólistaként és stúdiózenészként több mint 100
különböző lemezen, és számos koncerten működött közre a hazai, ill. külföldi zenei
élet ismert szereplőivel. 2009-ben Liszt Ferenc díjat kapott.
Házigazda zenekar: Szabó Sipos Ágoston-dob, Csizmás András-nagybőgő,
basszusgitár, Komjáti Áron-gitár
23.00- Interaktív közös zenélés a Bőköz Fesztivál pénteki közreműködőivel
Művelődési Ház (térkép 6.)
16.00-17.20 „A Silbermann varázs” – Varnus Xaver koncertfilmje: a röthai Szent György
templom barokk orgonájának bemutatása
Tájház (térkép 10.)
11.00-20.00 – Volt egyszer egy Ormánsági Lakodalmas
Az elszármazottak és a régi néptáncegyüttes tagjainak találkozója, közös éneklés,
tánc, anekdotázás, ormánsági ruhabemutató.
12.00-20.00 – Minden az Ormánságról
Kötetlen beszélgetés Löfflerné Tarr Ágnessel és Tarr Lászlóval
Kémes – Óvoda (a buszmegálló mellett)
10.00-20.00 – Diabelli Tehetség Nap
Lézerbarlang és lézerfény játék | Kísérletek a Mici Teraszon | Varázshangok Zenés
Játszó- és Pihenőtér | Ernő, a színes tornaernyő, avagy a parachute-hatás | Buborék
ágyú | Hangszerbemutató és hangszersimogató...

9

10
SZAPORCA
Bőköz Színpad (térkép 13.)
13.00 – gulyásfőzés, sajtkészítés az Élő forrás Hagyományőrző Egyesülettel
Közben: Jó ebédhez szól a Zagyva Banda - déli táncház
14.30-19.30 – Hagyományok Háza Folk gála
14:30-15:20 Gyerekkoncert és táncház: Görömbő Kompánia
15:30-16:30 táncbemutató és táncház: Bátai Sárköz Néptánc Együttes
16:30-17:30 Kanizsa Csillagai koncert (roma)
17:30-18:30 „Fordulj kis pej lovam”- táncelőadás
18:30-19:30 Babra koncert (délszláv)
23.00 – Éjjeli táncház a Babra Zenekarral
Református Templom (térkép 14.)
20.00 – Varnus Xavér orgonaművész koncertje
A koncert az elmúlt évhez hasonlóan belépőjegyhez kötött, a bevétel idén is a
templom 1888-as Angster orgonájának felújítási alapját gazdagítja. Jegyeket
előzetesen igényelni a bokozfeszt.hu honlapon keresztül lehetséges.
Belépődíjas!
Hétöles-tó (térkép 17.)
22.00 – Érdi Tamás zongoraművész „csillagos ég” koncertje
(Rossz idő esetén a kémesi Művelődési Házban!)

TÉSENFA
Hagyományunk Őrzőháza (térkép 19.)
10.00-10.30 Biseri Drave tamburazenekar
A Biseri Drave együttes 1993-ban alakult a drávasztárai Általános Iskolában. Azóta
folyamatosan működik, összesen több mint száz zenész vett részt a munkájában.
A zenekar rendszeresen fellép a Dráva menti falvakban rendezett ünnepségeken,
ezenkívül vendégszerepelt már Zala és Bács-Kiskun megyében, Budapesten valamint
Horvátország több településén. A jelenlegi felállásban zömmel középiskolások
zenélnek.
12.00-13.00 Tárlatvezetés és ősgyümölcsös bemutatása - Hideg József polgármester
A Hagyományunk Őrzőháza szobáiban berendezett halászati, gyümölcsészeti és
szőttes kiállítás bemutatása. Évszázados almafák megtekintése.
13.30-14.00 Nagynyárádi sváb énekkar
14.00-14.30 Újpetrei Sváb Tánccsoport
Jawohl! Klasszikus, minőségi sváb népzene hangszeres kísérettel, jagdhose-val és
dirndli szoknyával.
14.00-15.00 Tárlatvezetés és ősgyümölcsös bemutatása - Hideg József polgármester
14.30-15.00 „Csihán csipte mesék” Csernik Szende székely mesemondó mesél
15.00-15.50 „Ormánsági javasok és fivesek” - Kis-Halas Judit (néprajzkutató) előadása
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Kis-Halas Judit az Ormánság népi kultúrájának szakavatott néprajzkutatója. Előadása
igazi unikum: betekintést enged a történelmi kistáj valamikori népi orvoslásának
titkaiba.
16.00-17.00 Szentes Anett citera és ének
Ormánsági és dél-dunántúli népdalok, Balog János és kísérő zenekara (ormánsági
táncház)
17.00-17.30 Tanac Táncegyüttes
Országos hírű horvát nemzetiségi csoport. A program után könyvbemutató is lesz:
„Baranya menti horvát népviseletek, Dráva menti sokacok” címmel.
Református Templom (térkép 23.)
17:20-17.40 A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Kapolcska Tubakvártett
Négy tubás egy helyen és egyszerre! Családias, játékos hangulat, különleges zenei
élmény – erős minőséggel. |Bazsinka József|Juhász Aba József|Kovács Zalán
László|Mazura János
18.00-19.30 – Reformáció 500
Bereczky Örs: A reformáció története az Ormánságban
Székely Zsolt: Közönség vagy közösség? Egy erős Ormánság jövőjének lehetőségéről.
Közben: a Pécsi Református Kollégium vegyeskari kiskoncertje
Roma ucca (térkép 26.)
A Roma Ucca célja az archaikus és autentikus cigány zenekultúra közvetítése a nemzetiségek
kultúrája iránt érdeklők számára. A színpadon ősi, egyszerű felépítésű hangszerek is megjelennek: a
zene és a dal felfakad a fellépők szívéből és lelkéből. Az „ucca” gasztrorésze is izgalmas lesz!
10.00 órától – Cigánylecsó és punya készítése
12.30-13.15 – Limba Nostru
Az együttes műsora válogatásokból valamint saját szerzeményeikből áll.
A csapat jelenlegi felállása 2015-ben jött létre, tagjai a cigányság hitvallásából,
kultúrájából az egyszerű embereket megszólítva kívánnak átadni egy csipetnyit a
zenén keresztül.
13.30-14.15 – Alsószentmártoni Romatest 1. rész
Romániai és magyarországi cigánytáncokkal és dalokkal járják az országot. Rendkívül
népszerűek, tavaly több mint ötven fellépésük volt országszerte.
13.30-20.00 – Cigány kézművesek (kosárfonó, hálószövő)
A kézművesek a tipikus ősi cigánymesterségeket jelenítik meg, amelyek évszázadokon
át megélhetést nyújtottak a magyarországi cigányság számára.
15.00-16.00 – Balog József és muzsikus társai 1. rész
Dél-Baranya egyik olyan zenekara, amely a roma hagyományokhoz híven a már- már
antik hangszereivel kizárólag autentikus zenét játszik. Muzsikájukkal falunapokon,
szüreti mulatságokon jelennek meg, a tavalyi Bőköz Fesztiválon is nagy sikert arattak.
16.30-17.30 –Lánycsóki Rajkó Tamburazenekar
A zenekart hét 15 – 20 év közötti nagyon tehetséges srác alkotja. A fiatal muzsikusok
Orsós Sándor tanítványai, aki Baranya Megye több zenekarában játszik. Tanítványait
az alapoktól kezdve a színpadig neveli. Országszerte ismert zenekar.
17.30-18.00 Meglepetés!! A Készenléti Rendőrség Zenekarának rövid koncertje
A 30 tagú fúvós/ütős zenekar népszerű átiratokkal készül a fesztiválra. A koncert
keretében olyan jam session-re is sor kerül, amilyenre Magyarországon még nem volt
példa…
18.00-19.00 – Balog József és muzsikus társai 2. Rész
19.00-19.45 – Alsószentmártoni Romatest 2. rész
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Augusztus 27. vasárnap
KÉMES
Iskola/Könyvtár (térkép 3.)
Jazz-Köz színpad az iskola belső udvarán
13.00 – Gyerekjazz
14.00 – délutáni búcsú pihenő a zenében
A Jazz-Köz házigazdái mindenkit várnak egy kis muzsikálásra, workshopra,
beszélgetésre az este vendégeivel együtt. Hangszer- és zenészsimogatás lehetséges,
de kérjük, hogy senki se etesse a művészeket... ;)
közreműködnek: Szabó Sipos Ágoston-dob, Csizmás András-nagybőgő, basszusgitár,
Komjáti Áron-gitár
Református Templom (térkép 4.)
13.00 – 14.00 A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Közreműködnek: Szirtes Edina Mókus és zenésztársai
Bak terecske (térkép 8.)
14.00-14.20 „Csihán csipte mesék” Csernik Szende székely mesemondó mesél
SZAPORCA
Bőköz Színpad (térkép 13.)
13.00 – gulyásfőzés, sajtkészítés az Élő forrás Hagyományőrző Egyesülettel
Közben: Jó ebédhez szól a Fajkusz Banda - déli táncház
14.00-15.30
– Hagyományok Háza programja
14:00-15:00 Misina Táncegyüttes
15:00-16:00 Apák és fiúk - Fajkusz banda koncertje táncos közreműködőkkel
16.00-17.30 – Fesztiválbúcsú
Közreműködnek: Kaláka Együttes | Szélkiáltó Együttes |Bartók Férfikar | Szirtes
Edina Mókus, Misina Táncegyüttes és még mások is…
TÉSENFA
Hagyományunk Őrzőháza (térkép 19.)
10.00-11.00 – Tárlatvezetés és ősgyümölcsös bemutatása - Hideg József polgármester
11.00-12.00 – „Az ördög meséje” a Hangerdő Társulat előadása gyerekeknek
12.00-13.00 – Tárlatvezetés és ősgyümölcsös bemutatása - Hideg József polgármester
12.00-12.20 – Harkányi horvát kórus
13.00-14.00 – Boja együttes
14.00-15.00 – Tárlatvezetés és ősgyümölcsös bemutatása - Hideg József polgármester
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Bő-Köz – Tér-Foglalás
Az idei évben három környékbeli település is csatlakozik a Fesztiválhoz egy-egy kis programmal.

KÓRÓS
2017. augusztus 25. péntek
Szabadtéri kisszínpad
14.30-15.00 „Csihán csipte mesék” Csernik Szende székely mesemondó mesél
Református Templom
15.00 -15.20 – A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Kéméndi Duó
Mátyás Tibor – trombita, Kéméndi Tamás - harmonika
2017. augusztus 26. szombat
Református Templom
15.00-15.20 – A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Kapolcska Tubakvartett

2017. augusztus 27. vasárnap
Református Templom
15.00-15.20 – A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Tuba és harmonika
Kovács Zalán László tubaművész és Demeniv Mihály harmonikaművész 2015-ben
kezdtek el együtt zenélni. Közös munkájuknak a televíziós „Virtuózok” verseny adott
lökést, hiszen a harmonikás az első széria díjazottja volt, a tubás pedig a
menedzsment munkáját zenei vezetőként segítette. A Művészetek Palotájától kezdve
a Budapest Sportarénáig szános helyen felléptek közösen. A koncertjeiken a klasszikus
átiratok mellett a könnyedebb stílusok repertoárjából is merítenek, különösen azokból
a műfajokból, amelyekben a harmonikát alaphangszerként használják.

DRÁVACSEPELY
2017. augusztus 25. péntek
Református Templom
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16.00-16.20 – A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Kéméndi Duó
Mátyás Tibor – trombita, Kéméndi Tamás - harmonika
2017. augusztus 26. szombat
A Református Templom mellett
15.30-16.00 „Csihán csipte mesék” Csernik Szende székely mesemondó mesél
Református Templom
16.00-16.20 – A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Kapolcska Tubakvartett
2017. augusztus 27. vasárnap
Református Templom
16.00-16.20 – A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Tuba és harmonika

DRÁVACSEHI
2017. augusztus 25. péntek
Templom rom
18.30 –18.50 A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Kéméndi Duó
Mátyás Tibor – trombita, Kéméndi Tamás - harmonika
2017. augusztus 26. szombat
Templom rom
18.30 – 18.50 – A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Kapolcska Tubakvartett
2017. augusztus 27. vasárnap
Művelődési Ház Szabadtéri Színpad
17.30-18.00 „Csihán csipte mesék” Csernik Szende székely mesemondó mesél
Templom rom
18.30 – A Filharmónia Magyarország komolyzenei kamarakoncertje
Tuba és harmonika
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Támogatóink:
A Bőköz Fesztivál fővédnöke Dr.Hoppál Péter - az EMMI kultúráért felelős államtitkára
Védnöke Nagy Csaba – a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke

Baranya megye

Partnereink:

Drávaszabolcs

Külön köszönet a Készenléti Rendőrség Zenekarának, a PTE Kunfuciusz Intézetnek, Mao Hong
igazgató asszonynak és Zhiqiang He (Kínai Csaba) úrnak!
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Információk:
bokozfeszt.hu
facebook.com/bokozfeszt
Információs pontok üzemelnek mindhárom faluban a programok végéig:
 Kémesen a Fesztiválközpont bejáratánál
 Szaporcán a főtéren a szaletli árnyékában
 Tésenfán a Hagyományunk Őrzőházánál.
Ezeken a helyszíneken mindig találsz olyan kollégát, aki válaszol a felmerülő kérdésekre.
Belépőjegy
A Bőköz Fesztivál legtöbb programja ingyenesen látogatható. Mindössze 3 olyan programunk van,
amihez belépőjegy váltása szükséges!
- Pénteken 20.00-tól az Ormánság Nagyszínpad programjára 1.500 Ft
- Szombaton 20.00-tól Ormánság Nagyszínpad programjára 1.500 Ft
A két koncertre a bérlet: 2.500 Ft
12 év alattiaknak ingyenes
- Szombaton Varnus Xavér szaporcai koncertjére
3.900 Ft
Minden programra külön jegy váltható a program helyszíne szerint. FIGYELEM! A belépőjegyekért
kizárólag készpénzzel lehet fizetni!
Az Ormánság Nagyszínpad programjaira a Kémesen található Fesztiválközpontban tudtok jegyet
váltani.
A belépőjegyes programok kizárólag érvényes, csuklón viselt karszalaggal látogathatók, melyet
belépéskor ellenőrizni fogunk!
ATM
A Bőköz Fesztivál falvaiban sajnos (még) nincs pénzfelvételi lehetőség és a legtöbb helyen nem lehet
bankkártyával fizetni! A legközelebbi ATM Harkányban található.
|Harkányi Fürdő főbejárat: K&H, Harkányi főút melletti SPAR áruház: OTP|

Gyógyszertár
A falvakban nincs, de ha szükség van rá, akkor pénteken és szombaton 8-18 óráig a siklósi TESCO-ban
található patika van a legközelebb. Vasárnap a siklósi Kígyó Gyógyszertár |7800 Siklós, Dózsa György
u. 7.| lesz ügyeletes |illetve 18 óra után pénteken és szombaton is|
Közlekedés
A Fesztivál falvai között napközben ingyenes kisvonatot jár!.
Megállók
Kémes: Játszótér
Tésenfa: Református Templom
Szaporca: Főtér
Ős-Dráva Látogatóközpont: parkoló
A vonat folyamatosan közlekedik, a menetrendet keresd a megállókban!
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A Fesztivál minden résztvevője tudomásul veszi és betartja a Bőköz Fesztivál házirendjét, amely az
Infopontokon, valamint a bokozfeszt.hu honlapon is elérhető.
Az egyes előadásokon, koncerteken a nézőtéri helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.
A műsorok, helyszínek, időpontok változhatnak. Esőnap nincs!
Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk!
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