Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
Megvalósult programok:
SZEPTEMBER 24. PÉNTEK
Tagore sétány
10.00–18.00 Népi és iparművészeti vásár
Vaszary Galéria
10.00 Helytörténeti vetélkedő a város 50 éves évfordulója alkalmából
A Vaszary Galéria „Füred 50” kiállítására épülő program
13.00 „ÉKKÖVEINK”
Turisztikai és helytörténeti kisfilmek bemutatója
14.00 Az 5-6. évfolyamos tanulók versmondó versenye
Vaszary Kert
16.30 Kosztümös séta a reformkori városrészben, korabeli romantikus történetekkel
Kisfaludy Galéria
17.00 A balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Egyesületének kiállításmegnyitója
Kisfaludy színpad
18.00 Princess Együttes koncert
SZEPTEMBER 25. SZOMBAT
Tagore sétány- a hangulatról a Canarro gondoskodik 17.00 órától
10.00–20.00 Népi és iparművészeti vásár
10.00–17.00 A gyermekeket a Kenderkóc Népi Játszóház és a Vándorjátszóház kézműves
foglalkozásai várják
10.00 – 18.00 Laczkó Péter vándorfényképész bemutatója
14.00 – 17.00 Látványfestés - a Kossuth Tivadar Művésztelep festőtáborának művészeivel
13.00 - 17.00 Magyar Honvédség 32. Nemzeti Honvéd Díszegységének bemutatója
Vaszary Kert
13.30 Kosztümös séta a reformkori városrészben, korabeli romantikus történetekkel
Blaha utca - Blaha Hotel és Étterem
11.30–14.00 Büféasztalos reformkori főztök kóstolója
Szent István tér
14.00 Hintós felvonulás korhű öltözetben a Reformkori Hagyományőrzők Társaságával
Közreműködik: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara, vezényel: Hégely Ákos
Kalló Zoltán Henrik prímás és zenekara
Balatonfüred Néptáncegyüttes
Szentesi Lovasfarm

Kisfaludy Színpad
11.00 Gyermekelőadás: Vitéz László és az elátkozott malom című vásári bábjáték
14.45 A fesztivál ünnepélyes megnyitója
Köszöntőt mond: Böröcz István a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke
A fesztivált megnyitja: Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a
térség országgyűlési képviselője
15.00 Strausstól -Webberig időutazás a Kék-Duna szalonzenekarral
Művészeti vezető: Berki Sándor Dezső hegedűművész
16.30 A Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Egyesületének viselettörténeti és
divatbemutatója
18.00 Pálházi Bence Bandája koncert
Kísérőprogramok:
09.00 -15.00 Tematikus Borvásár a Balatoni Borok Házában
Sétahajózás a Jókai hajó fedélzetén az alábbi időpontokban: 10.30, 11.45, 13,30, 15.30, 17.00
óra
SZEPTEMBER 26. VASÁRNAP
Tagore sétány
10.00 – 18.00 Népi és iparművészeti vásár
10.00 – 17.00 Kenderkóc népi játszó gyerekeknek
Blaha utca - Blaha Hotel és Étterem
11.30–14.00 Büféasztalos reformkori főztök kóstolója az alábbi kínálatból:
Vaszary Kert
13.30 Kosztümös séta a reformkori városrészben, korabeli romantikus történetekkel
Kisfaludy Színpad
11.00 Fabók Mancsi bábszínháza: A székely menyecske meg az ördög
14.00 Rendhagyó Prímástalálkozó koncert
16.30 Füred Dixieland Band koncert
Beszámoló: Az első, 1825-ben megrendezett Anna bálról, az 1831-ben megépült első
Dunántúli kőszínházról méltán híres Balaton parti település, a reformkorban élte igazi
aranykorát. A település az 1800-as években kedvelt találkozóhelye volt az ország
politikusainak, művészeinek, mely korból gyönyörű műemlékeket, csodálatos épületeket és
máig fennmaradt hagyományokat örökölt a város. Ezeket az értékeket megőrizve és
kihasználva szerveztük a város 50 éves ( júniusban megnyílt) kiállítására épülő helytörténeti
vetélkedőt és versmondó versenyt, amivel a helyi iskolák diákjait szólítottuk meg. Az
esemény három napja alatt zajló vásári forgataggal, igyekeztünk a népi foglalkozásokban rejlő
sokszínűséget bemutatni és a rendezvény keretén belül nyíló - reformkori idők című kiállítással időutazásra invitálni az érdeklődőket. ( korabeli eszközök, viselet, bemutatásával
leírásával ) Koncertjeinket a magyar klasszikus és a népzenei vonulat tematikája alapján
állítottuk össze, ismert és fiatal tehetségekből egyaránt. A délelőtti gyermekműsoroknak
kivétel nélkül nagy látogatottsága volt, de a legnépszerűbb idén is a korhű öltözetben történő
felvonulás volt amit a reformkori séták követtek helyi idegenvezetéssel fűszerezve. A Magyar
Honvédség 32. Nemzeti Honvéd Díszegységének fegyverforgató bemutatója és Laczkó Péter

vándorfényképész foglalkozása újdonságnak számított a rendezvényen és kimagasló
érdeklődésnek örvendett a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. A három nap alatt
közel 2000/2500 fő fordult meg az eseményen, amiből a legkiemelkedőbb a szombati nap
volt. Minden korosztály megtalálta az érdeklődési körének legmegfelelőbbet de talán a
családosok száma és a 40-50 év közötti korosztály volt a legmagasabb számban jelen.
A rendezvény 3 napjának fotósa Kázsmér Máté volt.
1 fotó: Helytörténeti vetélkedő ( péntek )
2. fotó: vásári forgatag
3. fotó: Fabók Mancsi Bábszínháza
4. fotó: felvonulás
5. fotó: Rendhagyó Prímástalálkozó koncert

