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BEVEZETŐ  
A KÖNYVHÖZ

AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA CÍMET 2023-BAN 
EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON NEM EGY VÁROSKÉNT, HANEM EGY 
TELJES RÉGIÓKÉNT VISELJÜK, PROGRAMUNKAT TÖBB MINT 
SZÁZ TELEPÜLÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL VALÓSÍTJUK MEG. 
A VESZPRÉM ERŐKÖZPONTTAL LÉTREJÖVŐ ÚJ KULTURÁLIS-
KREATÍV RÉGIÓ, AMELY A TELJES BAKONYT ÉS BALATONT 
ÁTSZÖVI, OLYAN LEHETŐSÉGEKET KÍVÁN MEGTEREMTENI, 
AMELYEK VÁLASZUL SZOLGÁLNAK VESZPRÉM ÉS 
KÖRNYEZETÉNEK RÉGÓTA ÉGETŐ KULTURÁLIS KÉRDÉSEIRE, 
PROBLÉMÁIRA ÉS HOSSZÚ TÁVON FEJLESZTIK AZT,  
ÚJ TÁVLATOKAT NYITVA A JÖVŐ GENERÁCIÓI SZÁMÁRA.  
A VESZPRÉM-BALATON 2023 EKF PROGRAMJA KÜLÖNBÖZŐ 
KÉRDÉSFELVETÉSEKET JÁR KÖRBE TÖBB TÉMATERÜLETEN, 
AMELYEK KILENC KLASZTERBEN KERÜLTEK FELOSZTÁSRA  
A ZENÉTŐL AZ ÖKOLÓGIAI KÉRDÉSEKEN ÁT AZ OLYAN 
ÉRZÉKENY TÉMÁKIG, MINT AZ IDENTITÁSKERESÉS VAGY  
A GENERÁCIÓK EGYÜTTÉLÉSE.  
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KEDVES 
VENDÉGEINK!

Amikor Veszprém a Bakony-Balaton-régióval közösen 
elnyerte Európa Kulturális Fővárosa 2023 címét, kivételes 
esélyt kapott, hogy hagyományokra építő, mégis korszerű 
kreatív kulturális régiót hozzon létre. A természet bája, 
az itt élő emberek nyitottsága és hagyományai, gazdag 
kulturális öröksége olyan környezet, amely lehetővé teszi, 
hogy az életöröm régiójaként mutatkozzon be az ország és 
Európa előtt.
A cím elnyerésétől e könyv elkészültéig hosszú utat tettünk 
meg. Sokan és sokat dolgoztak az elmúlt években azon, hogy 
a 2023-as év maradandó élményt nyújtson az itt élőknek 
és a látogatóknak egyaránt. A programhoz csatlakozott 
települések önkormányzataival, intézményeivel és 
együttműködő partnereink százaival olyan kínálatot állítottunk 
össze, amely képviseli és közvetíti a helyi értékeket, és 
igyekszik minden érdeklődést kiszolgálni, szórakoztatni 
és tanítani. Segíteni abban, hogy jobban megismertessük 
Veszprém, a Bakony és a Balaton történelmi és környezeti 
kincseit, múltját, jelenet és együtt építsük sikeres jövőjét.
Film-, zenei-, gasztrofesztiválokból, zenepedagógiai 
foglalkozásokból, fenntarthatósági-, képzőművészeti 
programokból, sok-sok közösségi esemény széles 
spektrumából állítottuk össze az év programját.
Meggyőződésünk, hogy egész évben érdemes lesz 
idelátogatni, mivel programunknak is köszönhetően a régió 
minden évszakban más és más arcát mutatja majd.

KEDVES 
LÁTOGATÓINK! 

2023 a régió kreativitásának ünnepe. A VEB2023 több 
száz projekttel és programmal jelentkezik az EKF-évben, 
amelyek közül számos a maga módján már elindult a 
felvezető időszakban, és reményeink szerint jelentős 
lesz azok száma is, amelyek a kulturális év után is 
fenntarthatóak lesznek a város és a régió életében. 
Művészeti és kreatív főtanácsadóként nagyon sok 
projektben vettem részt kezdeményezőként vagy tanácsadó 
kísérőként. Örülök, hogy a Magyar Mozgókép Fesztivál 
otthonra talált a régióban, izgalommal várom az állandó 
Várbörtön Kiállítást és a Digitális Élményközpontunk 
(CODE) megnyitását. Remélem, hogy a Holtszezon Irodalmi 
Fesztivál és a Chaconne Fesztivál még hosszú évekig 
Veszprém attrakciója lesz, és részemről mindent megteszek 
azért, hogy a Balaton ökológiájával foglalkozó művészeti, 
kulturális kezdeményezésünk, a Balatorium közép- és 
hosszútávon is hozzájáruljon a Balaton jövőjéhez. Bízunk 
benne, hogy sikerül elérnünk célkitűzéseinket, azt a vágyat, 
hogy erősíteni tudjuk azokat a kreatív erőfeszítéseket, 
amelyek az utóbbi években egyre gazdagabbá tették ezt a 
tájat, valamint egyre szorosabbá és inspirálóbbá Veszprém 
és a régió kapcsolatát. 

Can Togay
a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 
program művészeti és kreatív főtanácsadója 

A 2023 nem csak a régió, de az egész ország számára 
ünnep. Olyan év, amikor Európa-szerte ránk figyelnek, 
amikor bemutathatjuk e ragyogó térség sokszínűségét és 
potenciálját. Az Európa Kulturális Fővárosa címre nem 
csupán egy évnyi rendezvénysorozatként tekintünk, hanem 
lehetőségként, hogy bizonyítsuk: a térségi összefogáson 
keresztül hosszútávú fejlődés érhető el és tartható fenn 
2023 után is.
Merüljünk hát el a hagyományokban, a kultúrában, a jövő 
ígéretében! Ünnepeljük Veszprémet és a Bakony-Balaton 
régiót, az Európa Kulturális Fővárosa sorozatnak e fontos 
színhelyét!
Szép és maradandó élményeket kívánok 2023-ra!

Markovits Alíz  
vezérigazgató, Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
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TISZTELT 
VENDÉGÜNK!

A legjobb hely az élet kiteljesítésére.
Eltökélt szándékom, hogy az évtized végére nem csak 
Magyarország, de az egész kontinens legélhetőbb városai 
közé tartozzunk. A sikerbe vetett hitem megerősödött, 
amikor a nemzetközi zsűri a mi pályázatunkat minősítette 
a legjobbnak. Az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése 
dinamizálta közösségünket, ugyanakkor kiemelkedő 
teljesítményünk mögénk állította a kormányt is. Ezért évek 
óta óriási lendülettel építkezhetünk. 
Az Európa Kulturális Fővárosa projekt nem célja, csak 
frissítő, energetizáló állomása utunknak. 2023-ban 
megmutatjuk országnak-világnak, hogy miért szeretjük ezt 
a várost, ezt a régiót. Hogy akik közénk jönnek, érezzenek 
ránk! Érezzék jól magukat. És máskor is visszatérjenek.
Mi 2023 után is megyünk tovább – a legjobbak közé.
Egy percre sem állunk meg – mégis örökké itt maradunk.

Porga Gyula 
Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere  

TISZTELT 
LÁTOGATÓK!

Jó helyen jár. Szívünk szerint a legjobb helyen. Veszprém 
ugyan nem tartozik Magyarország legnagyobb települései 
közé, ásványkincs vagyona elenyésző, és a legfontosabb 
kereskedelmi útvonalak is elkerülik. Nincs természeti oka, 
hogy gazdagnak mondhassuk magunkat. Kizárólag az itt élő 
emberek leleményessége, kreativitása, munka és kultúra 
iránti szeretete emeli a várost a hazai átlag fölé. 
Ezért lehetünk érseki és egyetemi székhely, az UNESCO 
által A zene városa címre érdemesített közösség. Ezért 
működtetünk három színházat, két kulturális központot, 
megannyi énekkart, zenekart, tánccsoportot, sportklubot. 
Ezért adják egymásnak ézről-kézre utcáinkat és tereinket 
az egyre népszerűbb és elismertebb hazai és nemzetközi 
fesztiválok. 
Méreteink miatt nem látszottunk az Európa Kulturális 
Fővárosa cím esélyesének. Mégis pályáztunk. És mégis 
nyertünk. Mert hittünk magunkban, a közösségeinkben, 
a felhalmozott tudásunkban, és abban, hogy ha valamit 
nagyon akarunk, azt együtt képesek vagyunk elérni. 
Ezt igazolja vissza a történelmünk, különös tekintettel az 
elmúlt évtizedekre, amikor országszerte tudatosítottuk, 
hogy Veszprém – a Bakony és Balaton térségével együtt 
– a legjobb hely a kikapcsolódásra, a kultúra minden  
formájának művelésére, az egészség megőrzésére. 

Büszkék vagyunk rá, hogy itt köszönthetjük a Veszprém-
Balaton régióban. Sok éve vártunk már erre a pillanatra 
és reményeink szerint sok év múlva is örömmel fogunk 
visszatekinteni a 2023-as kulturális évadra. Persze nem 
úgy, mint egy befejezett történetre, hanem úgy, mint új 
kezdetre, új időszámításra a veszprémiek és környékbeliek 
életében.  
Mi eddig is tudtuk, hogy páratlan vidéken élünk annak 
minden természeti, történelmi és kulturális örökségével, de 
most lehetőséget kaptunk rá, hogy megmutassuk magunkat 
az egész világnak. Lehetőség, egyben komoly feladat is, 
hogy ezt a rengeteg szépséget és élményt úgy tudjuk átadni 
önöknek, ahogy mi látjuk és éljük meg nap, mint nap. 
Másrészről egyszerű dolgunk van, hiszen a kultúra olyan 
közös európai nyelv, melynek segítségével határon innen és 
túl is megérthetjük egymást. Európa Kulturális Fővárosának 
lenni tehát nem jelent kevesebbet, mint megmutatni, 
mennyire folyékonyan, milyen dialektusban beszéljük 
ezt a közös nyelvet. Arra hívom önöket, hogy tartsanak 
velünk ebben a rendkívüli évben, ismerjék meg térségünk 
kincseit és az itt szerzett új élményekkel gazdagodva minél 
gyakrabban látogassanak el hozzánk 2023 után is!

Navracsics Tibor  
területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő 
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MI AZ EURÓPA KULTURÁLIS  
FŐVÁROSA PROGRAM?
 

Európa Kulturális Fővárosainak kiválasztására mindig 
négy évvel a cím viselésének éve előtt kerül sor. A címet 
előre meghatározott kritériumrendszer alapján lehet 
megpályázni. A pályázat egyik fő eleme az általunk is 
sokszor említett „bidbook”, amely a városok EKF címviselés 
ideje alatt tervezett projektjeit, programjait, fejlesztéseit, 
globális céljait foglalja össze. A pályázatot az Európai 
Bizottság által felkért 12 tagú nemzetközi szakértő zsűri 
bírálja el. Míg kezdetben minden évben csak egy város 
rendezhette meg EKF programját, ma már egy évben akár 
3 város is viselheti a címet. Az EKF címviselők azonban 
nem csak a címviselés évében munkálkodhatnak aktívan 
a városuk, térségük kulturális fellendítésén, hanem 
a cím odaítélésével induló felvezető években is, ezzel 
megalapozva a programév sikerességét.
A cím alapítása óta eltelt 37 évben több mint hatvan 
város viselhette az Európa Kulturális Fővárosa címet. 
Magyarországról Veszprémen és a Bakony-Balaton 
régión kívül eddig csak egyetlen város csatlakozhatott 
az EKF-családhoz: Pécs 2010-ben lehetett Európa 
Kulturális Fővárosa. Veszprémmel egy időben Temesvár 
és a görögországi Elefszína városa valósítja meg EKF 
programját 2023 során. 

Az Európa Kulturális Fővárosa program 1985-ben indult 
útjára, kezdeményezője az akkori görög kulturális miniszter, 
Melina Mercouri volt. Mercouri a program kidolgozásának 
fő mozgatórugójaként Európa kulturális sokszínűségének 
láthatóvá tételét jelölte meg, amely azóta is a címet elnyerő 
városok kiemelt célja. Ezen felül a program lehetővé 
teszi az európaiak számára, hogy felfedezzék kulturális 
hasonlóságukat vagy akár különbségeiket és megismerjék 
egymás kultúráját, városi szinten pedig az EKF cím lehetővé 
teszi az ott élők közösségi életének fellendítését, a helyi 
értékek bemutatását és az egyes városok, térségek 
imázsának javítását. 
Az Európa Kulturális Fővárosa cím annak tudatosítását is 
szolgálja, hogy az európai kultúra közös tere a különböző 
országok és városok együttes hozzájárulásából jön létre. 
A művészetek nyelvén közvetíti, hogy az európai kultúra 
közös, és mindig az adott régió kulturális-művészeti 
aktivitásának az eredménye. Ezt szemlélteti többek között 
az a közösség, ami az EKF cím mentén alakult ki, az EKF-
család, ahol az EKF címet elnyert városok közös tudás- és 
tapasztalatmegosztással segítik egymás munkáját.
Az Európa Kulturális Fővárosa címet elnyerő városok – és 
újabban már akár régiók – számára a program lehetőséget 
nyújt a belföldi és a nemzetközi turizmus fellendítésére 
is, hiszen az EKF városok projektjeikkel és eseményeikkel 
Európa- és világszinten is láthatóvá válnak.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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NYUGAT-BERLIN

PÁRIZS

GLASGOW

DUBLIN

ANTVERPEN
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AVIGNON

BERGEN
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KRAKKÓ

PRÁGA

REJKJAVÍK
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BRUGES

GENOVALILLE

CORK

PATRASZ

NAGYSZEBEN (SIBIU)

LUXEMBURG

LIVERPOOL
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VILNIUS
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TRENCSÉNCHEMNITZ

NOVA GORICA-GORIZIA

BAD ISCHL

BODO

SALAMANCA

GRAZ

OULU

LIEPĀJA
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ELEFSINA 2023
AZ ÁTMENET MISZTÉRIUMAI

itt dolgozók, a művészeti programok támogatásával és 
népszerűsítésével Elefsina városa a művészeti központok 
egyedülálló ötvözetét hozza létre: egy olyan európai város 
fejlődési modelljét, amely épp az „átmenet” előtt áll.  
A város gazdag történelméből merítve ihletet, Elefsina  
AZ ÁTMENET MISZTÉRIUMAI (MYSTERIES OF 
TRANSITION) címen valósítja meg átfogó művészeti, 
kutatási és oktatási programját. 
A város egyedi jellegzetességeire és a modern kihívásokra 
reflektálva, amelyekkel Elefsina és Európa egyaránt 
szembesül, a program három különböző, ám egymással 
összefüggő tematikus területet foglal magában:  
EMBEREK/TÁRSADALOM, KÖRNYEZET és MUNKA.

TEMESVÁR 2023
TÜNDÖKÖLJ – VILÁGÍTSD BE VÁROSOD!  

A betekintés lehetőségére. Temesvár barátságos és 
látogatóbarát város, több mint 40 000 diákkal és élénk 
kreatív közösséggel. A város 2023-ban magával ragadó 
művészeti kiállításoknak ad otthont, miközben a terek és 
a parkok a művészetek nemzetközi összekapcsolódásának 
színtereivé változnak át.   
Csodára. Temesvár büszke városi tereinek gazdagságára, 
beleértve a több mint 10 000 műemlékiépületet és a kék-
zöld folyosókat a Béga-csatorna mentén. 2023-ban egyedi 
módon fedezhetjük fel a várost: a folyóparton élvezünk egy 
koncertet, majd ezt követően egy szabadtéri mozi mellett 
parkolhatjuk le kerékpárunkat.   

ELEUSIS a negyedik görög városként nyerte el az Európa 
Kulturális Fővárosa címet a 2023-as évre. A kultúra, 
a művészet és a kutatás, a szociálisan érzékeny plasztikai 
gondolkodás mozgatórugóival ELEUSIS (Elefsina), 
a legendás Eleusziszi Misztérium révén az ókor öt szent  
városainak egyike 2023-ban a város ipari múltja és a jelen 
művészete közé igyekszik hidat építeni. A gazdasági 
fejlődés új, kulturális fókuszt kap, amely által új korszak 
kezdődik a város és lakói számára. 
A 2023 EΛΕVΣΙΣ Európa Kulturális Fővárosa mindenekelőtt 
a cím évén túl is fenntartható örökséget kíván 
létrehozni, Elefsinát sokoldalú, nemzetközi orientációjú 
kulturális központtá alakítva. A helyi közösségek, az 

Néha a nagy változások az utcasarkokon kezdődnek el. 1884-
ben Temesvár volt az első város a kontinentális Európában, 
ahol elektromos közvilágítás volt. 1989-ben a Ceaușescu-
rezsim elleni forradalom szikrái Temesvár utcáin lobbantak fel. 
És 2023-ban, Temesvár, mint egyik Európa Kulturális Fővárosa 
utcáin indulhat el a szükséges párbeszéd a rezilienciáról és 
a toleranciáról. Mire számíthatunk 2023-ban?  
Nyitottságra. A több mint 300 000 lakosú város jelenleg  
21 nemzet kultúráját és 18 vallást foglal magába. 
Készüljünk fel a sokszínűség városszerte történő 
ünneplésére, a rejtett udvarokban tartott előadásoktól 
a zsinagógákban elhelyezett hanginstallációkig.
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VESZPRÉM-BAKONY-BALATON RÉGIÓ
AHOL EGY KÖZÖS ÁLOM VALÓRA VÁLIK

A lehető legszélesebb definíció alapján, összesen  
212 települést vontunk be az EKF régióba. Nem létezik 
olyan közigazgatási szervezési szint, amely komplexen 
lefedte volna a Veszprém-Bakony-Balaton régiót, így e 
régió organikus egységét Veszprém és a Balaton kulturális 
vonzáskörzete határozza meg. A régiós települések közül 
azok, amelyek átgondolt és a VEB2023 víziójához illeszkedő 
jövőképpel és határozott kulturális profillal rendelkeznek, 
csatlakoztak kezdeményezésünkhöz. Ők felismerték,  
hogy az EKF programsorozat számos, sok esetben vissza 
nem térő lehetőséget rejt magában. 
116 település döntött a részvétel mellett, köztük mind  
a 11 régióbeli járásszékhely is. 
A társuló településekkel karöltve egy olyan időtálló 
integrációt valósítunk meg, amely értékes és valós 
kapocs lehet 2023 után is. Kiemelt célunk a kulturális 
értékek felfedezése, megőrzése, valamint esélyteremtés, 
értéknövelés az együttműködés révén. 
„Ne morzsákat kínáljuk, hanem egy teljes vekni kerüljön 
terítékre az itt élőknek és az idelátogatóknak.” 

21



KIEMELT PROGRAMOK
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A magyar kultúra napja

Holtszezon Petőfi200!

Vöröstói Játékfesztivál

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

BALKAN:MOST – powered by WOMEX
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Balaton Wine & Gourmet
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MusiColours European Youth Music Festival
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Vallis Musicalis

GyárKert

Romkoncertek

Privát Balaton

Balaton Eye rezidenciaprogram 

Boglár 50

Egry 140 kiállítás

Europe ArchiveNemzetközi Kortárs Üvegművészeti Kiállítás Maurer Dóra kiállítás

Műgyűjtők Napjai kiállítás-sorozat Christoph Dahlhausen - Fényinstalláció Téli Veszprém

Balaton Átfotózás kiállítás Nemzetközi Ékszer Biennálé

Európai Porcelánmanufaktúrák KiállításaUtolsó helyetti pillanat kiállítás

Föld útjai kerámia kiállítás Balatorium kiállítás

Bak Imre kiállítás The mirror of space Attalai Gábor kiállítás
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Tájtéka Rendhagyó  
Színházi Terek Bazalt Iskola 
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ÜNNEP

AZ EKF CÍM VISELÉSE ÉS AZ EKF ÉV SZÁMUNKRA ÖRÖMÜNNEP, EGY 
EGYSZERI ÉS MEGISMÉTELHETETLEN ALKALOM, AMIKOR KIFEJEZHETJÜK 
AZT A BÜSZKESÉGET, AMIT ÉRZÜNK ÉS MEGÉLHETJÜK AZT A SZÁMTALAN 
ÉLMÉNYT, AMIT A RÉGIÓ NYÚJT SZÁMUNKRA. EGY OLYAN, EGÉSZ ÉVEN ÁT 
TARTÓ PROGRAMSOKASÁG, AMIVEL NEM CSAK VESZPRÉMET ÉS A BAKONY-
BALATON RÉGIÓT ÜNNEPELJÜK, HANEM EURÓPÁVAL EGYÜTT ÜNNEPLÜNK 
– ADOTT ESETBEN AKÁR TÁVOLI FÖLDRÉSZEKET IS KÖZELEBB HOZVA 
MAGUNKHOZ.    

MERT HISSZÜK AZT, HOGY AZ EGYSZERI ÉS MEGISMÉTELHETETLEN ÉLMÉNYEK 
IGENIS MEGHATÁROZÓAK NEM CSAK EGY VÁROS VAGY EGY RÉGIÓ, HANEM 
MINDANNYIUNK SZÁMÁRA. MINDENKI MÁST VISZ MAJD MAGÁVAL; VALAKI 
EGY ÉLETRE SZÓLÓ KONCERTÉLMÉNYT, EGY HAJNALIG TARTÓ ÖNFELEDT 
TÁNCOT, EGY TALÁLKOZÁST VAGY EGY MEGHATÁROZÓ SZAKMAI ÉLMÉNYT, MÍG 
MÁST EGY SZINTE MÁR A JÖVŐBŐL ÉRKEZŐ LÁTVÁNY SZIPPANT BE.  

NEM TUDJUK ELŐRE, DE ABBAN BIZTOSAK VAGYUNK, EGYSZERI LESZ ÉS 
MEGISMÉTELHETETLEN. 



MEGNYITÓ

más hatásos látványelemeiből áll össze. A Veszprém város 
múltját és jelenét bemutató elbeszélés mágikus, mesés, 
hol álomszerű, hol groteszk, humoros, a várost ünneplő, 
egyfajta „városi fantázia”. A nagyszabású, tízezreket váró 
műsort egy éjszakába nyúló utcabállal zárjuk.   
Az előadás zenei, táncos, színházi és audiovizuális 
elemeinek összeállításában olyan nemzetközileg is 
elismert, kortárs művészek és alkotók vesznek részt, 
mint a Kiégő Izzók vizuális művésztársulat; Bozsik Yvett 
Kossuth-díjas balettművész, a Halhatatlanok társulatának 
örökös tagja, koreográfus; Pacsay Attila Oscar-díjra jelölt 
zeneszerző; Iványi Marcell Arany Pálma díjas rendező, 
producer; ifj. Zsuráfszky Zoltán Prima Primissima Junior 
díjas és Harangozó Gyula díjas táncművész, koreográfus.   
A hivatalos megnyitó megálmodója M. Tóth Géza Oscar-
díjra jelölt filmrendező, producer. Az eseményre, melynek 
a Hangvilla ad otthont, a helyi és országos meghívottjainkon 
túl az európai országok kulturális életének meghatározó 
szereplőit várjuk. 

Időpont: 2023. 01. 21.  
Helyszín: Veszprém

Veszprém és a Bakony-Balaton régió a magyar Himnusz 
megszületésének 200. évfordulójához, valamint a magyar 
kultúra napjához csatlakozva látványos ünnepséggel indítja 
2023. január 21-22-én az Európa Kulturális Fővárosa 
programévet. 
A nyitóesemény minden esetben ékköve az Európa 
Kulturális Fővárosok programjainak, így az EKF cím 
több évtizedes hagyományai szerint nagyszabású nyitó 
ünnepséggel indulnak az adott év címviselői.   
Ezt a hagyományt mi sem törjük meg. Január 21-én 
már délelőtt elkezdődnek a megnyitót felvezető, kísérő 
események a város számos pontján. Veszprém kulturális 
intézményei egész hétvégén kiállításmegnyitókkal, 
különleges tárlatvezetéssel készülnek, míg 
a gasztronómiai-közösségi helyszíneken színes programok, 
koncertek várják a Veszprémből, a régióból, az országból és 
Európából érkező vendégeket.    
Az eseménysorozat csúcspontja egy grandiózus, a város 
tereit belakó összművészeti élmény lesz, Ragyogj! 
címmel. A közel egy órás produkció, több egymást 
követő, egymással összefüggő zenés műsorszámból, 
táncprodukciókból, zenei eseményekből, illetve a teljes 
műsort kísérő fényfestésekből, épület-vetítésekből és 
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A MAGYAR  
KULTÚRA NAPJA

A Megnyitó másnapján ünnepi eseménysorozatra ébredünk: 
január 22., a magyar kultúra napja, így Veszprém ezen 
a napon is széles programkínálattal vár mindenkit: színházi 
ősbemutatók, ifjúsági előadások, közös Himnusz szavalás 
és egy kis Himnusz tudomány is.   
A Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából 
a Pannon Egyetem aulájába szervezett eseményünkön 
feltérképezzük a Himnusz irodalom- és zenetörténeti 
vonatkozásait. A műsor gerincét Nyáry Krisztián író és 
irodalomtörténész – aki könyvet is írt a témában –, valamint 
Bősze Ádám zenetörténész moderált beszélgetése adja, 
amelyet a Mendelssohn Kamarazenekar zenei betétjei 
egészítenek ki. A műsor keretében egyedi, elegáns 
és letisztult formában kívánjuk bemutatni a Himnusz 
szövegének és zenéjének izgalmas és érdekes aspektusait, 
keletkezés- és alakulástörténetét.    
A magyar kultúra napjának további programjai közt 
található a Kabóca Bábszínház – Az égből pottyant kő 
c. magyar népmese ősbemutatója, a Pannon Várszínház 
– Háy János darabjából összeállított felolvasószínházi 
ősbemutató, a Petőfi Színház – Az Ádámok és Évák 
Ünnepe c. előadása, valamint a Forte Társulat – A helység 
kalapácsa c. premierje. WEmellett számos kiállítás is 
ekkor nyitja meg kapuit: a Művészetek Háza kortárs 
üvegművészeti kiállítása, ugyanitt indul a Műgyűjtők Napjai 
és a balatonfüredi Vaszary Galéria Bak Imre kiállítása is 
ekkortól látogatható. 

Időpont: 2023. 01. 22.  
Helyszín: Veszprém
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INTERURBÁN

lenne zenei program kicsiknek és nagyoknak, amatőröknek 
és profiknak. Világszerte közel 60 város viseli büszkén az 
UNESCO Zene Városa címet – közülük kerül ki az InterUrbán 
alkotta kulturális mozaik legtöbb főszereplője. Testvérvárosok, 
melyekkel több évtizedes közös barátságra tekintünk vissza, 
volt és leendő Európa Kulturális Fővárosa címet büszkén 
viselő városok szintén megérkeznek Veszprémbe. 
A sorozatot Kaunas nyitja meg, aki – mint 2022-es kulturális 
főváros – jelképesen átadja a stafétát Veszprémnek. Az 
ünnepi évet többek között olyan egyedi élmények indítják, 
mint a litván loop művész Daumantas Lukošiūnas koncertje, 
aki egyszemélyes zenekarként lopja be magát a közönség 
szívébe, és teszi őket előadása részéve. Decemberben pedig 
Bad Ischllel búcsúzunk, sok szerencsét kívánva egyúttal 
a 2024-es ausztriai EKF évadhoz. 

Megvalósító: Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft.  
Időpont: 2023. január 16. – 2023. december 31.  
Helyszín: Veszprém és Bakony-Balaton régió

2023-ban az egész világot hozzuk el Veszprémbe: 29 
várossal, és általuk 25 országgal ismerkedhetünk meg, akik 
kéthetente egymást váltva hozzák el távoli földek dallamait, 
ízeit, alkotóit. 
Egy valódi világkörüli utazásra indulunk anélkül, hogy 
elhagynánk Veszprémet és a régiót. A szomszédunkba, vagy 
akár a hozzánk legközelebbi vasútállomásra költözhet egy 
katowicei fotóművész, egy trencséni énekesnő, de könnyen 
lehet, hogy finnországi muminokkal is találkozhatunk 
Tamperéből. Nem csak Veszprémben, hanem a Balaton-
parton, egy árnyas bakonyi faluházban váratlanul 
belefuthatunk egy sevillai flamenco gitáros estbe, vagy 
akár egy ibaguéi fiesztába, ahol megismerkedhetünk 
olyan hagyományos kolumbiai népzenével és tánccal, 
mint a „bunde”, „bambuco” vagy „pasillo”. A zenéé 
a főszerep, de mindegyik város hoz magával valamit, amire 
különösen büszke: a képzőművészettől a sportig vagy 
a gasztonómiáig szinte minden megtalálható az egész éves 
programsorozatban. 
Mi köti össze Veszprémet Sevillával, Ghenttel, vagy a jamaikai 
Kingstonnal? A zene kiemelkedő szerepű a városok 
mindennapjaiban, hiszen nem telik el úgy egy hét, hogy ne 
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PETŐFI 200
PETŐFI EMLÉKÉV  
A VEB 2023 PROGRAMJÁBAN 

A 2023-as év az egyik legjelentősebb és nemzetközileg 
is legismertebb magyar költő, Petőfi Sándor születésének 
200. évfordulója. 
Az emlékév nyitányaként a Forte Társulat fizikai színházi 
előadása szolgál, amely Petőfi eposzparódiáját, A helység 
kalapácsa című művet állítja rendhagyó, kísérletező módon 
színpadra január 22-én, a magyar kultúra napján. Az előadás 
zenei kíséretét a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar adja. 
A bicentenárium alkalmából a Pannon Várszínház 
meghívásos drámapályázatot hirdetett Petőfi Karaffa 
című drámatöredékének befejezésére. A művet a költő 
közvetlenül a halála előtt kezdte el írni. Mindössze 15 oldal 
készült el belőle. Ezt a töredéket írták tovább a pályázaton 
részt vevő írók, akik között országosan ismert nevek, határon 
túli alkotók és fiatal, helyi kötődéssel rendelkező drámaírók 
is szerepeltek. A projektnek köszönhetően 14 új kortárs 
magyar dráma született, ami már önmagában is óriási dolog. 
Az első díjat Szálinger Balázs drámája nyerte el, így 2023 
februárjában az ő szövegét állítja színpadra a Pannon Várszínház 
társulata, de a többi beérkezett pályaműből is készülnek 
felolvasószínházi előadások, illetve a műveket nyomtatottan és 
elektronikus formában, magyarországi és határon túli magyar 
színházak és könyvtárak számára is elérhetővé teszi a színház.  
Petőfi Sándorra mindezeken túl játékos közösségi 
programokkal és könnyűzenei koncerttel is emlékezünk.  

Megvalósítók: VEB 2023, Pannon Várszínház, Erős Táncért Alapítvány 
Időpont: 2023. 01. 21. és 2023. február 18.  
Helyszín: Veszprém
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GYÁRKERT

Adott egy 2 hektáros bekerített terület Veszprém 
belvárosának kellős közepén, ahol a fű sem nő, és amit 
a mindennapokban oly régóta kerülgetünk, hogy e tényen 
már morgolódni és értetlenkedni is elfelejtünk. És adva van 
egy év, melyhez kapcsolódóan azt szeretnénk, ha a város 
polgárainál olyan emlékképek is kialakulhatnának, melyek 
arról szólnak, hogy a sok hosszútávú és koncepciózus 
elgondolás mellett volt idő, mikor Veszprém megengedhette 
magának, hogy kifordítsa sarkaiból a világát.  
Kifaragtuk hát a varázsceruzát és az ország vezető 
pop-up építészeinek segítségével megálmodtunk 
egy rendezvényhelyszínt, amely az 5000 fős 
befogadóképességével, 2 színpadával és tucatnyi 
vendéglátóegységével fél éven át képes lesz befogadni 
mindent, ami első látásra csak az adott pillanat örömmel 
teli megéléséről szól, ám hitünk szerint – és egy kis 
szerencsével – e hely jóval több is lehet ennél. A GyárKert 
számunkra az együvé tartozás és a közös emlékek 
megélésének helyszíne, ezért a 10-12 nemzetközi 
sztárfellépő koncertje, az országos és városi kedvencek 
felléptetése csupán a projekt egyik fele, a másikat 
Európa sokszínűségének bemutatása és a nemzetközi 
kapcsolódások lehetősége adja. Álmunk, hogy a fentebb 
említett vendéglátóegységeket európai városok fiataljai 
üzemeltetik nemzeteik előretolt kulturális helyőrségeként.  
Látjuk magunk előtt a pillanatot, amikor egy jól sikerült este 
után 12 különböző nyelven 12 attitűddel rendelkező helyről 
kiabálják felénk, hogy záróra, holnap találkozunk”   

Megvalósító: Veszprém 2030 Kft., VEB2023  
Időpont: 2023 május-október  
Helyszín: Veszprém 
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BALATON WINE & 
GOURMET

Megvalósító: BWG Balaton Wine  
and Gourmet Nonprofit Kft.  
Időpont: 2023. 09. 21-24.  
Helyszín: Veszprém  
Honlap: bwg.hu 

A Balaton Wine & Gourmet a balatoni térség hiánypótló 
és hagyományteremtő fesztiválja, amely egyúttal 
a VEB2023 kiemelt gasztronómiai eseménye. A fesztivál 
a hagyományos nyári üdülőszezon után, kora ősszel kerül 
megrendezésre, gasztrokulturális kínálatával érdemben 
meghosszabbítva a balatoni idényt.  
A helyszín Veszprém egyik legvonzóbb zöldterülete, 
a Veszprémvölgy patakkal, árnyas fákkal körülhatárolt 
része, a fesztiválterek közé beemelve az ott található 
jezsuita templom különleges hangulatú belső csarnokát is.  
A négynapos fesztivál gazdag programkínálatával egyszerre 
kíván szólni a gasztronómia és a borkultúra iránt érdeklődő 
nagyközönséghez és a szakmai látogatókhoz is, nem 
elfeledkezve a legkisebbekről sem, számukra is különleges, 
gasztronómiai jellegű és egyéb családi időtöltést kínálva. 
A hazai kiállítók és programok mellett külön teret 
szentelünk a szomszédos országok étel- és italkultúrájának, 
illetve díszvendégként 2022-ben Japán és Spanyolország, 
2023-ban Franciaország és Olaszország képviselőit is 
köszönthetjük, így egyúttal a magyar kulináris örökség 
és borászati hagyományok is nemzetközi viszonylatba 
kerülnek. 
Mesterkurzusok, nagyszínpadi látványfőzések, bemutatók, 
kerekasztal beszélgetések, színpadi fellépések, vezetett 
kóstolók, ültetett vacsorák, hazai és nemzetközi 
szaktekintélyek és kötetlen, könnyed hangulat a legjobb 
falatokkal és a legkiválóbb borokkal, italokkal kísérve. 
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RÉGIÓS SHOW
AVAGY 12 VÁROS ÜNNEPEL

legizgalmasabb magyar és nemzetközi filmzenéi 
csendülnek fel. A főeladásokat ismert hazai könnyűzenei 
együttesek formabontó, filmzenei koncertje előzi meg, 
eddig nem ismert és nem látott felállásban, szimfonikusok 
kíséretében. A minden korosztály számára ajánlott 
rendezvényt filmplakát kiállítás, valamint fiatal tehetségek 
számára kiírt, hazai és külföldi zeneszerzők által zsűrizett 
filmzene szerzői pályázat teszi még színesebbé. 

Időpont: 2023 június

Föld–Víz–Levegő Fonyódon
VÍZ – 2023. június 24-én, a fonyódi kutyás fürdetőhelyen 
napközben kultúrtörténeti kalandozásokat tartunk 
a Badacsony–Fonyód tengely mentén. Mindeközben pedig 
lapáttal a kézben több százan vágnak neki a Balaton 
átevezésnek, ugyanezen az útvonalon. 

FÖLD – Július 22-én a fonyódi piac környékén a múlt 
és jelen találkozik. Megidézzük az elmúlt évtizedek 
fonyódi világát: oldtimer autókkal és motorokkal, igazi 
vásári hangulattal, régi fonyódi plakátok egyedülálló 
gyűjteményének kiállításával repülünk vissza az időben. 

LEVEGŐ – augusztus 26-án a Vigadó téren nagyszabású 
Repülő Show-t rendezünk, megidézve Lányi Antal emlékét, 
aki először repülte át a Balatont. 

Időpont: 2023. június - augusztus

megfér egymás mellett az „egyszálgitáros” utcazenész 
és a „nagyszínpados” sztárfellépő, a zalai borászok 
és kézművesek portékái, a modern street food és 
a hagyományos lacikonyha. 

Időpont: 2023. július

Eurofolk fesztivál Marcaliban – 
Tánclépésekkel a nemzetek útján
Augusztus közepén minden a táncról szól Marcaliban: 
a világ minden részéről ide érkező tánccsoportok mutatják 
be országuk kultúráját, népzenéjét, táncait, énekeit, 
népviseletét. Napközben családi programok, esténként 
táncházak töltik meg az utcákat. Igazi szabadtéri karnevál 
hangulatra számíthatunk! 

Időpont: 2023. augusztus

Arra kértük régiónk járásközpontjait, hogy álmodjanak meg 
városuknak egy-egy rendezvényt, amely minden ott élőnek 
emlékezetessé teszi a 2023-as évet. Néhányuk valami újat 
álmodott, néhányuk a már működő fesztiváljaikon csavart 
egyet, néhányan egy nagy durranást képzeltek el, néhányan 
inkább két kisebbet. Bármelyikről is legyen szó, arra 
számítunk, hogy mind olyan élmény lesz majd, amiről még 
2023 után is sokáig beszélni fogunk.   

Ajka Art City 
2023-ban újra megnyitja kapuit a világ első kriptongyára, 
ahol zene- és fényjátékok töltik majd meg az indusztriális 
stílusú, hatalmas tereket. A programsorozat apropójából 
az Ajkáról elszármazott sztárok hazalátogatnak, és 
operaénekesek, színészek, zenészek a helyi művészeti 
csoportokkal közös produkciókkal engednek bepillantást 
a kulisszák mögé is. Néptánc és rock and roll, a bakonyi 
tradíciókat felelevenítő vad- és halfesztivál, a ’70-es, ’80-
as évekbe visszarepítő nosztalgia Bányásznap, a belváros 
tereit megtöltő utcai művészeti akciók várják az Ajkára 
látogatókat. 

Időpont: 2023. augusztus - szeptember

Balatoni Filmzene Fesztivál 
Balatonalmádiban
A háromnapos fesztiválon szimfonikus- és 
kamarazenekarok előadásában az elmúlt évtizedek 

Keszthelyi Helikoni Ünnepségek 
2023 – A találkozások ünnepe
Magyarország legnagyobb középiskolai tehetségkutató 
fesztiválja 2023-ban rendhagyó megközelítéssel kilép 
eddigi kereti közül. Egyszerre mutatkoznak be az elmúlt 
évek legsikeresebb versenyprodukciói és iskolái, a korábbi 
évtizedek Helikonjain szereplő és azóta befutott művészek 
és sztárfellépők, és a mindenkori zsűrikben helyet foglaló 
szakemberek, alkotók, és a hozzájuk köthető művészeti 
csoportok, helyi alkotóközösségek. 

Időpont: 2023. április

KeszthelyFest – Nyárra Hangolva!
Mediterrán hangulat, fények, illatok, ízek, dallamok 
kavalkádja - ez jellemzi a KeszthelyFestet. A Balaton 
nyugati csücskének legjelentősebb fesztiválján jól 
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Kálmán Imre Nemzetközi 
Karmesterverseny – Operett, 
újrahangolva Siófokon
Kálmán Imre Siófok szülötte, művei a mai napig gyakran 
hangzanak fel a város utcáin. 2023-ban a világ minden 
tájáról érkező 12 fiatal karmester szólaltatja meg a szerző 
legfontosabb műveit, és méri össze tehetségét egy 
nemzetközi zsűri előtt. A háromfordulós versenyt mindenki 
végigkísérheti majd: a város legszebb terein a Budapesti 
Operettszínház zenekara és táncosai, énekesei által kel 
életre Kálmán Imre hagyatéka. 

Időpont: 2023. június 

BAROCK – KovakőFesztivál Sümegen
Hogyan jutunk el az ősemberbányától a barokk Sümegig? 
Mi a kapcsolat Sümeg változatos kőzetei és a borok 
között?  Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a három 
nap alatt a koncertekkel, családi programokkal, és egy kis 
tudománnyal megtűzdelt fesztiválon, amelynek programjait 
történelmi környezetben élvezhetjük. 

Időpont: 2023. július

Testvér lészen minden ember – 
Tapolcára jön a nagyvilág 
Finn, német, olasz, kárpátaljai, felvidéki, erdélyi, török 
testvérvárosok küldöttségei érkeznek Tapolcára, ahol 

közös koncertekkel, táncházakkal, kiállításokkal, gasztro-
programokkal segítenek szorosra fűzni a barátságot és 
megismerni egymás kultúráját. 

Időpont: 2023. augusztus

Tapolcai Nyári Játékok – Színek, ízek, 
hangok, hangulatok
Színház, muzsika és képzőművészet hív, csábít és varázsol 
el mindenkit, aki ellátogat ebbe a páratlan hangulatú 
kivárosba. Nagyszabású szabadtéri színházi előadások, 
zene és fényfestés, bor és pisztráng – mindez a legendás 
tapolcai tó partján, gyertyafényes vacsoraasztalok mellett. 
Napközben a patak partja különleges kiállítóhellyé változik 
át, a környéken alkotó kortárs képzőművészek tárlataival. 

Időpont: 2023. július

10. Popper Dávid Nemzetközi 
Csellóverseny Várpalotán
Az elmúlt 22 év alatt az egész világ megtanulta Dániától 
Ausztráliáig, Amerikától Dél-Koreáig, hol van Várpalota 
és Magyarország. Országunk és a világ legjobb csellistái 
versenyeznek Várpalotán a sikereikhez vezető úton, akiket   
nemzetközileg elismert csellóművészekből álló zsűri értékel. 
A világ szakmai közönsége által is számontartott verseny 
jubileumi rendezvénye kerül megrendezésre 2023-ban. 

Időpont: 2023 november

Rock Palota Fesztivál
2023-ban útjára indul az ország legnagyobb amatőr 
rockzenei fesztiválja, amelyen helyet kapnak az országos 
hírű zenekarok is. 

Időpont: 2023.  augusztus

Zirci História – Történelmi és 
gasztronómiai időutazás 
A Zirci História a Bakony fővárosának múltban gyökerező, 
ma is élő értékeiről mesél: az Apátság udvaraiban, 
kertjeiben a szerzetesrendek sörkészítő hagyományaival 
ismerkedhetünk meg. Európa-szerte számos kolostorban, 
apátságban készül évszázadok óta sör – őket látjuk 
vendégül és az ő italaikat kóstolhatjuk végig 2023 nyarán. 
Mindeközben a Bakonyi Természettudományi Múzeumban 
a sörkészítés botanikai vonatkozásait ismerhetjük meg, és 
a bakonyi kézműves mesterségek vásári seregszemléjén is 
végigsétálhatunk. 

Időpont: 2023 augusztus 
Honlap: zirc.hu
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TESZVESZPRÉM
SOHA TÖBBÉ UNALMAS KEDD! VESZPRÉM MINDIG IS HÍRES VOLT NAGY 
FESZTIVÁLJAIRÓL, AMIKOR NAPOKON ÁT TÖLTI BE NYÜZSGÉS VÁROST. DE 
VALLJUK BE, A HÉTKÖZNAPOK SOKKAL KEVESEBB MŰVÉSZETI TALÁLKOZÁST 
TARTOGATTAK – MINDEDDIG! HELYI INTÉZMÉNYEKBEN, VÁLLALKOZÓ SZELLEMŰ 
FIATALOKBAN ÉS CIVIL KÖZÖSSÉGEKBEN TÁRSAKRA TALÁLVA NAGYVÁROSI 
LEHETŐSÉGEKET TEREMTÜNK A KULTURÁLIS NYÜZSGÉSNEK, TERMÉSZETESEN 
VESZPRÉMRE IGAZÍTVA, MEGŐRIZVE ÉS FELERŐSÍTVE A HELY SZELLEMÉT. 

ÚJ HELYEK ÉS TEREK NYÍLNAK, AMELYEK NEM CSAK A FOGYASZTÁSRÓL 
SZÓLNAK, HANEM VALÓDI KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYEK, LEHETŐSÉGÉT, FELTÉTELEIT 
ÉS MINTÁIT TEREMTIK MEG BÁRMELYIKÜNK SZÁMÁRA. RÉGI ÉS ÚJ KÖZTEREKET 
TERVEZÜNK MEG KÖZÖSEN, ALAKÍTUNK ÁT ÉS VESZÜNK BIRTOKBA. AZ EDDIG 
OLYKOR TÁVOLINAK TŰNŐ INTÉZMÉNYEK TÁGRA NYITJÁK A KAPUIKAT ÉS 
SZÁNDÉKAINK SZERINT A HIVATALOS ALKALMAKON TÚL IS A VÁROSI ÉLET 
MEGHATÁROZÓ SZEREPLŐIVÉ VÁLNAK. A TUDÁSÁTADÁS, A TAPASZTALATCSERE 
ÚJ LEHETŐSÉGEI NYÍLNAK MEG A KÖZÖSSÉGI TEREKBEN, AHOL FIATALOK ÉS 
FELNŐTTEK ÉLMÉNYEKKEL GAZDAGODVA JÁTSZVA TANULNAK, LEGYEN SZÓ 
SZÍNJÁTSZÁSRÓL, HANGSZEREKRŐL, DIGITÁLIS KÉSZSÉGEKRŐL VAGY ÉPP 
MÉDIAMŰVÉSZETEKRŐL.

AZZAL, HOGY ÚJRAÍRJUK ÉS FELFOKOZZUK A VESZPRÉMI HÉTKÖZNAPOKAT, NEM 
TITKOLT SZÁNDÉKUNK ÉS REMÉNYÜNK, HOGY EGYRE TÖBBEN VÁLASZTJÁK MAJD 
VESZPRÉMET LAKÓHELYÜL, TÖBBEN MARADNAK ITT A FIATALOK KÖZÜL, VAGY 
TÉRNEK IDE VISSZA. MERT A VÁROS, AHOL KEDD ESTE IS JÓ LENNI, MINDEN 
NAPRA TARTOGAT ÉLMÉNYEKET. 



HOLTSZEZON 
KORTÁRS IRODALMI 
FESZTIVÁL
SZÖVEGEK ÉS EMBEREK

De nem csak hallgatjuk és nézzük – csináljuk is. 
Képregénykészítő, sci-fi író workshopokon, költészeti 
műhelyeken válhatunk mi magunk is alkotóvá.    

SZEZON
Holtszezon nélkül nincs Szezon. Februári szívmelengető, 
de didergős együttlétünk után rögtön rákanyarodunk 
a következő fesztivál előkészítésére. De ennél is erősebb 
az inger, hogy nyári együttlétet is szervezzünk. Szabadban, 
melegben, kötöttségek nélkül, kedd este. Ahol a veszprémi 
Színházkert árnyas ligetében beszélgethetünk az 
olvasásról, hallathatjuk a hangunkat és lépegethetünk 
a zenére. Ez a Szezon. 

Megvalósító: Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért 
Közalapítvány 
Időpont: Holtszezon - 2023. 02. 23-26.,  
Szezon 2023: 2023. 07. 25.   
Helyszín: Veszprém  
Honlap: facebook.com/holtszezon  

Hisszük, hogy az olvasás menő. Az írás, a zenélés és 
bármiféle alkotótevékenység az. Erről szól a Holtszezon. 
Mi is az irodalom, ha épp 18 éves vagy?  Vagy 23 éves friss 
diplomás? Veszprémi középiskolások és egyetemisták 
rajzolják fel nekünk saját irodalmi térképüket – és végül az ő 
összetevőikből áll össze a Holtszezon négynapos programja. 
Az irodalom nem csak az, aminek gondoljuk. Krimi, sci-
fi, fantasy, sorozatkultúra, képregény- és fanzinekultúra, 
ifjúsági- és gyermekirodalom, ökológiai irodalom, kortárs 
költészet, dalszöveg – irodalmi határterületek és izgalmas 
nézőpontváltások kelnek életre Veszprém kocsmáiban, 
kávézóiban, klubjaiban, éttermeiben. Februárban. Amikor 
ugye semmi sem történik. 
Olyan stílusirányzatok, formátumok, saját műfajuk 
eszköztárával meg nem elégedő és más művészeti ágak 
felé is kalandozó, feltörekvő fiatal előadók jönnek velünk 
szembe, amiket, akiket ugyan rengetegen szeretünk, mégis 
ritkán találkozunk velük élőben. 
És ha már határterületek és műfajok közti átvágások: 
kísérleti színházi és bábszínházi előadások, hip-hop és slam 
poetry estek, alternatív zenei, punk és kísérletező posztrock 
koncertek adnak esténként lökést a következő naphoz.   
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JUTASI KÖR
AHOL A KÖZTEREK KÖZÖSSÉGI 
TEREKKÉ VÁLNAK 

Jutasi Köztér – Ahova papucsban is lejöhetsz 
Egy különleges közösségi tér a lakótelep 
mikroközösségeinek bevonására: zeneovi, Lego klub 
kicsiknek és nagyoknak, ismeretterjesztő előadások, 
családi műhelysorozatok... Programok minden 
korosztálynak, programok, amelyek lehetővé teszik 
a találkozásokat.  

Cirkollektív és Cirkuládé – Jutasi közösségi cirkusz 
A cirkusz átalakító erejét az oktatás, a mozgásművészet 
és közösségi élmény találkozása adja. A közösségi cirkusz 
sokkal több, mint cirkuszi attrakciók és trükkök oktatása és 
bemutatása: fegyelemre tanít, önbizalmat ad, közösséget 
épít, beindítja a kreativitást és ezáltal a művészi önkifejezés 
eszközévé válik. 2021 óta a lakótelepet járva, rendszeresen 
belebotolhatunk zsonglőrködő fiatalokba, virágbotokat, 
poikat, labdákat, tányérokat egyre ügyesebben forgató 
csoportokba, akrobata gyakorlatokkal egyre bátrabban 
próbálkozó fiatalokba.   
A program részeként: 

 – közösségi akciókat, programokat szervezünk, melyek 
nyitottak minden érdeklődő számára, 

 – közös nyelvet és közös témát teremtünk a cirkusz által, 
 – olyan eseményeket szervezünk, melynek nem csak nézőivé, 
hanem formálóivá válnak a város és a régió lakói,  

 – ingyenes szakmai képzésekkel átadjuk 
a cirkuszpedagógia alapjait helyi szakembereknek, 
akik napi munkájukba tudják integrálni ezeket a kreatív 
módszereket – ezáltal már számos kisebb helyi cirkusz 
klub kelt életre.  

A közösségi cirkusz másik eleme, a Kabóca 
Bábszínház ’Cirkuládéja’, amely révén a Jutasin élő 
családok, iskolák, óvodák aktívan bekapcsolódhatnak 
a bábszínház életébe. A Cirkuládé eseményeken 
a színészek és bábosok akrobatákká és zsonglőrökké 
válnak, óriásbábokat mozgatnak, és mindez egyetlen 
utcaszínházi kavargássá, jó értelemben vett vásári 
látványossággá áll össze.   

Jutasi Piknik és Olimpia 
2023-ban már harmadik éve lesz, hogy szeptemberben 
a lakótelep parkjai megtelnek élettel és olyan dolgok 
történnek, amik eddig még talán soha.  
Egy hétvége, amikor összeállnak a lépcsőházi közösségek 
egy csapattá és összemérik ügyességüket, amikor 

gólyalábasok, akrobaták, profi és amatőr zsonglőrök 
jönnek szembe lépten nyomon, utcaszínházi produkciók 
bukkannak fel a sarkon, és talán még egy kötéltáncos is 
egyensúlyoz az emeletek között. 
Csocsó és pingpongasztalok sorakoznak a fák árnyékában, 
sakkversenyek pörögnek a padokon, mászófal épül 
a bátraknak, teqball asztalok mellett váltják egymást az 
ügyesek. És persze nem maradhat el a nagybetűs PIKNIK 
sem – amikor közösen ülünk le az asztalokhoz és finom 
falatok mellett egész egyszerűen csak élvezzük egymás 
társaságát.  
Nem a nagy fellépőkről szól ez a hétvége, hanem az 
együttlétről, a közös játék öröméről. A helyiek egyben 
szervezők és a szervezők egyben helyiek. 

Jutasi, Haszkovó... Több névvel is illetjük Veszprém 
legnagyobb lakótelepét – ahol mintegy a város 
lakosságának egyharmada él. Iskolák, óvódák, játszóterek, 
művélődési ház, gördeszkapálya – sok összetevő adott, de 
mégis hiányzik valami. 2020-ban indítottuk útjára a helyi 
közösségeket bevonó, megmozgató, a helyi közösségi 
életnek lökést adó programunkat, a Jutasi Kört. 
De mi is a Jutasi Kör?  Az alapgondolat: izgalmas, élhető terek 
kellenek, amelyeket az itt élők örömmel vesznek birtokba. 
Egy olyan városrész, ahol az itt élők a sajátjuknak érzik az 
utcákat, parkokat. Ahol a családok összejönnek szombat 
délután. Ahova a nagymamák elsétálhatnak az unokáikkal 
szerda délután, iskola után. Ahol a fiatalok együtt lehetnek, 
szabadon, biztonságban, kötöttségek nélkül – gördeszkával 
a lábuk alatt, vagy csak a padokon üldögélve, a világot 
megváltva.  
Az egész közösségi tervezéssel indult: a helyiekkel közösen 
rajzoltuk fel a tervezőasztalra, hogy hogyan is képzeljük el 
a városrész jövőjét. Így született meg a 3 és fél kilométeres 
Jutasi Futókör nyomvonala és állt össze a Táborállás park, 
a Kálvin János park és a Deák Ferenc Általános Iskola előtti 
park, mint régi-új közösségi tér új funkciótérképe. 
De persze az építkezést nem csak padok elhelyezése, 
járdák rendbetétele, játszóterek felújítása jelenti. Még 
nagyobb és fontosabb a helyiekkel való közös építkezés – 
hogy a szomszédok valódi közösségé váljanak.  
Három vonalon indultunk el – ezek össze-
összetalálkoznak, szereplőkben, közös programokban. És 
hisszük, hogy a végén összeadódnak, és általuk kicsit más 
lesz itt élni 2023 után. 
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S.T.A.M.P –  
STUDIO WHERE 
THE ART MEETS 
PRACTICE
  

Legyen az médiaműhely, videó és animáció készítő 
foglalkozás, formatervező workshop, egész napos 
barkácsolás, fúrás és faragás, egy-egy témának dedikált 
projektnapok, alkotóhetek, önkéntes programok, családi 
rendezvények és közösségi alkotóműhelyek, mindenki 
megtalálja azt az alkalmat és formát, kézbe veheti azt az 
eszközt, amikor és amivel testet ölthet az elképzelése.   
A S.T.A.M.P. felfedezésre, formálásra, elképzelésre és 
megmutatásra ösztönzi a gyerekeket, és a foglalkozások 
során ráébreszti őket arra, hogy kreatív közösségi 
tevékenységüknek tétje is van: aktívan hathatnak egy város 
életére és formakultúrájára.   

Megvalósító: Design és Egészség Modell Egyesület   
Honlap: facebook.com/stampbydemo
demoegyesulet.hu/ekf-2023   
Időpont: 2022 és 2023 során folyamatosan  
Helyszín: Veszprém  

Kulturális korlenyomat gyerekszemmel  
STAMP: Studio Where The Art Meets Practice, azaz a Stúdió, 
Ahol a Művészet és a Gyakorlat Találkozik. A művészet és 
a design testre szabott eszközeivel szólítjuk meg az 5 és 
15 év közötti gyerekeket. Beindítjuk fantáziájukat és a szó 
szoros értelmében eszközöket adunk a kezükbe ahhoz, 
hogy határozott véleményt és ötleteket fogalmazzanak meg 
Veszprém épített és tárgyi környezetéről.   
Víziónk, hogy Veszprém a gyerekek városa is, ezért érdemes 
figyelni, hasznosítani és értékként megőrizni igényeiket, 
ötleteiket a jövő számára.  
A S.T.A.M.P. során alaposan feltérképezzük hét 
városrész gyerekközösségét és azokat a nagyon egyedi 
kapcsolódásokat, amelyek őket otthonukhoz fűzik. 
A következő lépésben pedig ezekkel a közösségek 
szorosan együttműködve, játékos kreatív foglalkozásokon, 
kirándulásokon, workshopokon, gyakorlatokon és interaktív 
órákon fedezik fel és alkotják újra, egészítik ki a maguk 
módján Veszprém utcáit, tereit – vagy akár saját iskolájuk 
környezetét.   
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GIZELLA NAPOK
AZ EZERÉVES VÁROS ÜNNEPE

Gizella napok: Amikor mi, veszprémiek igazából magunkat 
ünnepeljük. Igazi városi örömünnep – egy héten át, közel 
négytucat belvárosi helyszínen számtalan ingyenes zenei, 
képzőművészeti, egyházművészeti, irodalmi és családi 
szórakoztató programmal. Minden évben ez az első 
alkalom, amikor a várnegyed és a belváros utcái megtelnek 
és reggeltől estig, minden utcasarkon egy új élmény bukkan 
fel. A város ezeréves vallási hagyományát ápolva, mégis 
2023-ban is izgalmas élményeit kínálva ünnepeljük meg 
Boldog Gizella munkásságát, a város ezeréves történelmét.   
A Gizella Napok Veszprémben mindig is a helyi 
alkotóközösségek bemutatkozásának talán legfontosabb 
alkalma volt – ezeknek a kreatív erőknek adunk még 
nagyobb teret és számos, a VEB2023 által inspirált 
kezdeményezés mutatkozhat be 2023-ban:  

 – Veszprém 15 városrészi közössége hagyományos 
viseletben és az újonnan megálmodott szimbólumaikkal 
felöltöztetve vonulnak végig a város meghatározó pontjain.

 – Középiskolások álmodják meg István király és Gizella 
korának udvartartását egy országos alkotói pályázat 
keretében, a nyertes ötleteket meg is valósítják és egy 
történelmi divatshow-val csatlakoznak a felvonuláshoz.

 – Az EKF támogatással újra életre hívott Erkel Ferenc 
Fúvószenekar megmutatja a közösségi zenélés örömét.

2023-ban „a Gizella” nemzetközi találkozások terepe 
is lesz. Felelevenítjük a mára már kissé kiüresedett 
hagyományt, hogy ez az a hét, amikor meghívjuk 

és vendégül látjuk testvérvárosainkat – nem csak 
a polgármestereket, hanem művészeiket, alkotóikat, 
hogy közösen idézzük fel (vagy találjuk meg újra) mi is az 
a különleges kapcsolat a két város között, ami annak idején 
megalapozta barátságunkat.    
Érkeznek hozzánk például irodalmárok Passauból, 
Saumurből, Tarnowból és Tartuból, akik muzsikusokkal, 
bábművészekkel mutatják meg érdekes saját világukat. 
Magyarra fordított műveikkel rendhagyó bemutatókon 

ismerkedhetünk meg, ahol az ívet az rajzolja meg, hogy 
miként viszonyul egymáshoz saját alkotói világuk és a város 
fogalomköre – párhuzamba helyezve a veszprémi alkotók 
városunkhoz fűződő viszonyával.   

Megvalósító: Veszprémi Programiroda Kft.   
Időpont: 2023 május  
Helyszín: Veszprém  
Honlap: gizellanapok.hu   

54 TESZVESZPRÉMTESZVESZPRÉM 55



KIRÁLYNÉK 
FÖLDJÉN 

Veszprém a „királynék városa”. Így van ez, amióta Szent 
István a feleségének, Gizella királynénak ajándékozta 
a várost és birtokait, illetve amióta a királynékat 
a hagyomány alapján a veszprémi püspök koronázza. 
A Királynék Földjén programsorozat ezt a mára talán kissé 
elfeledett jelzőt tölti meg új tartalommal és élettel. 
Veszprém sokoldalú, kreatív, stílusos és mindig mozgásban 
lévő város képét mutatja, amelynek egyik fő hajtóereje 
a női energia. Ugyanakkor esszenciálisan még nem mutatta 
be senki azt a sokszínűséget, amivel a veszprémi nők 
hozzájárultak és hozzájárulnak ma is a „veszprémiség” 
erősítéséhez. Civil szereplők, mentálhigiénés szakemberek, 
vállalkozók, művésznők, családanyák, háziasszonyok 
fognak össze, hogy figyelmet irányítsanak a női szerep 
sokszínűségére és értékteremtő mivoltjára – feltérképezve 
egyúttal azt is, hogy mindezek hogyan hordozzák magukban 
városunk sajátosságait is. 
A 2023-as év végéig programok sora interaktív és 
ismeretterjesztő előadásokon, foglalkozásokon, 
helytörténeti, gasztronómiai workshopokon keresztül fogja 
össze a veszprémi női közösség erejét. A közel kétéves 

közös munka őszre teljesedik ki, a Királynék Hetében, 
amikor zenei, művészeti programramokon túl a város 
megismerheti a program által egybekovácsolt közösség 
esszenciáját – például a „Mi asztalunk” mellett, ahol 
veszprémi háziasszonyok mutatják be a térségre jellemző 
ízeket. 

Helyszín: Veszprém 
Megvalósító: Bakony-Balaton Média Kft. 
Időpont: Királynék Hete:2023.09.15-17., Hangvilla 
Honlap: kiralynekfoldjen.hu/ 
facebook.com/kiralynek.foldjen 

Partnerek: Reményforrás Egyesület, Gizella Női Kar, Veszprémi 
Nők Kerekasztala, Kálvin Téri Református Közösség, Három 
Királyfi Három Királylány Mozgalom, Veszprém, Családika 
Közösségi Tér, Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált 
Intézmény Veszprém, Kukkantó Baráti Kör Egyesület, Vakok 
és Gyengénlátók Szövetségének Veszprém Megyei Szervezete, 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
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UTCAKÉP 
PROGRAM  
AVAGY, NAGYVÁROSI FÍLING 
VESZPRÉMBEN  

Az Utcakép program egy nagyvárosi (ön)tudatot építő 
projekt, ami olyan vállalkozások indukálását és támogatását 
tűzte ki maga elé, melyek beindítása a Veszprém méretei 
és vélt vagy valós provincializmusa miatt anyagi kockázatot 
jelentenek, ám megvalósulásukkal egyrészt a Veszprémbe 
látogató művészek, turisták, szakmai vendégek és kószák 
számára eredményez olyan, megmagyarázhatatlanul 
pozitív emlékképet az itt tartózkodásukról, amely elősegíti 
a Veszprém a világ közepe kampányunk vírusszerű 
terjedését. Másrészt élhetőbb mindennapokat teremtve 
biztosítja, hogy mi, veszprémiek még büszkébbek 
lehessünk és röghöz köthessük a fiataljainkat, hiszen ki 
akarna onnan elköltözni, ahova mindenki vágyik.   
Természetesen Veszprém tisztában van a méreteiből 
fakadó korlátaival ezért tudjuk, hogy mikor kifelé menet 
az utolsó vendégünk is lekapcsolja a villanyt, e projekt 
könnyen válhat kontraproduktívvá, ám őszintén hisszük, 
hogy a rivaldafény elmúltával az lesz az a pillanat amikor 
a még mindig újszerű pultokra kikerülnek a gyertyák és 
mi, itt maradt veszprémiek mosolyogva nézünk majd 
körül, hogy bárcsak ott élnénk, ahol élünk. Valószínűleg 
nem minden támogatott vállalkozás vagy ötlet lesz olyan 
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Wine and Vinyl  Bar & Store
Egy hely, ahol a gondosan válogatott bakelitlemezek és 
a hazai, illetve nemzetközi borászatok boraiból összeállított 
szelekció szinergiája garantálja, hogy aki ide egyszer betér, 
annak ne ez legyen az utolsó látogatása. 

Veszprém, Szabadság tér 2.    

Papírkutya  
Igazából ezzel kellett volna kezdenünk. Az Utcakép Program 
első állomása, és a mai napig az egyik legjobb döntésünknek 
gondoljuk - magát az ötletet, a helyszínt illetve az üzemeltető 
kiválasztását egyaránt.   
Ide belépve azt érezhetjük, hogy Budapesten vagy 
Berlinben vagyunk épp, így jó érzés kihúzni magunkat és azt 
mondani, hogy nem, épp Veszprém egyik utcáján vagyunk. 
A „Kutyában” egész nap jól érezzük magunkat – reggelizünk, 
ebédelünk, este pedig kieresztjük a gőzt. A szinte minden 
műfajt felvonultató esti koncertek nem csak ingyenes, 
hanem immár belépőjegyes verzióban is elindultak, készülve 
az elkövetkezendő évekre és különösen nagy sikerként 
könyveljük el, hogy már a Jazz Szövetséget és az a Nemzeti 
Kulturális Alapot is a hely támogatójaként tudhatjuk.  
Nagy sikerként éljük meg, hogy az itt működő 
programstruktúra hamar értő fülekre talált és a heti két-
három napig a városban tartózkodó nemzetközi fellépők is 
remekül működnek. A második, harmadik napon már kedves 
ismerősként lépnek a folyamatosan növekvő közönség elé, 
és minden művész Veszprémet a szívébe zárva távozik innen. 
Az itt tartózkodásuk alatt dalokat írnak és helyi zenészekkel 
töltik az idejüket a próbatermekben, egy kis időre ők is a város 
szövetévé válnak. Szerencsére a hazai zenészek körében is 
gyorsan elterjedt a Papírkutya híre és egyre nagyobb örömmel 
jönnek zenélni Veszprém belvárosába.   
(És az induláskor kitűzött cél egyre elérhetőbbnek tűnik, 
hogy a Papírkutya bekerüljön Lonely Planet-be)   

Veszprém, Szabadság tér 9.    

sikeres, amilyennek megálmodtuk és némelyikük akár még 
gazdát is cserél, esetleg bezár, afelől azonban fikarcnyi 
kétségünk sincs, hogy a közösségek, melyek hiátusa 
„kényszerítette” ki ezen projektek létrejöttét – és 2023-ban 
megtapasztalhatta azok tökéletes működését is –, nem fog 
lemondani az addigra a városban már természetesnek tűnő 
stimulált közéletről, így Veszprém megmaradhat, ha nem is 
Európa, de az ország egyik kulturális fővárosának.   

Kunszt!  
A KUNSZT! rövid időn belül Veszprém igazi jellegzetessége 
lett, ahol a közönség igényes környezetben válogathat 
a környékhez és a Balatonhoz kötődő iparművészek és 
dizájnerek egyedi alkotásai között – az ezekhez illeszkedő 
kifinomult gasztronómiai kínálat mellett.   

Veszprém, Óváros tér 1.   

Pekedli  
Veszprém legújabb Szatócsboltjában mindent megtalálunk, 
ami egy háztartásba szükséges. Ráadásul a hasznos és finom 
portékák nagyrészt a régióból származnak, így a termékek 
utaztatása nem terheli feleslegesen a környezetet. Mint egy 
kis piac, ahova minden nap betérhetünk.

Veszprém, Rákóczi Ferenc utca 1.   

Füge Fagyiudvar és Kávézó   
Szeretnénk, ha egy kellemes reggelivel indulna a nap egy 
kávézóban, a teraszon ülve lehetne sütizni és este 8-kor 
is jó fagyihoz lehetne jutni? Amíg nem nyílt meg a Füge, 
nem volt ez olyan könnyű. De a Füge nem csak ennyit 
tud. Bevette a város kulturális életét is – találkozhatunk 
itt a Kávéházak Éjszakájával vagy éppen egy színház 
közönségtalálkozójához is csatlakozhatunk.   

Veszprém, Rákóczi Ferenc utca 3.   
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ZENE/VÁROS

VAN EGY NEHEZEN MEGFOGHATÓ CÉLUNK: SZERETNÉNK, HOGY VESZPRÉM 
LEGYEN AZ A VÁROS, AHOL ARÁNYAIBAN A LEGTÖBBEN ZENÉLNEK, ÉNEKELNEK. 
NEM IS ANNYIRA MÉRNI SZERETNÉNK EZT, MINTSEM ÉREZNI. MERT SZÁMOS 
KUTATÁS SZERINT, AZOK A VÁROSOK, AHOL SOKAN ZENÉLNEK, BOLDOGABBAK.  

VESZPRÉM 2019-BEN NYERTE EL AZ UNESCO ZENE VÁROSA CÍMET, ÉS AZÓTA IS, 
MINDEN EGYES NAP TESZ AZÉRT, HOGY EHHEZ A CÍMHEZ MÉLTÓ LEGYEN, MÉLTÓ 
MARADJON. VESZPRÉM AUER LIPÓT SZÜLŐVÁROSA – ÉS EZ A BÜSZKESÉG 
MELLETT EGYBEN FELELŐSSÉG IS.    

AZ ALULRÓL TÖRTÉNŐ ÉPÍTKEZÉSBEN HISZÜNK. KEZDVE A LEGKISEBBEKET 
MEGSZÓLÍTÓ ZENEI ÉLMÉNYEKKEL, A SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL, AZ AMATŐR 
ZENEKAROKAT INSPIRÁLÓ HELYSZÍNEKKEL, FIATALOKNAK ÉS IDŐSEBBEKNEK, 
KEZDŐKNEK ÉS ÚJRAKEZDŐKNEK IS SZÓLÓ EGYEDI OKTATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI 
LEHETŐSÉGEKKEL, A KÓRUSHAGYOMÁNYOK ÚJ ÉLETTEL VALÓ MEGTÖLTÉSÉN 
ÁT AZ ÉRTŐ ÉS IGÉNYES VESZPRÉMI KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA NYÚJTOTT ZENEI 
KURIÓZUMOKIG BEZÁRÓLAG.  
A ZENE ITT NEM CSAK NEKÜNK SZÓL, HANEM VELÜNK TÖRTÉNIK.  



HANGJÁTÉK  
MINDENKI ZENÉL! 

Mitől is lesz Veszprém valóban a zene városa? Attól, hogy 
mi lehetünk az a város, ahol az egész országban a legtöbb 
ember játszik hangszeren, énekel, zenél. A Hangjáték 
összetett szakmai programja és az általa megmozgatott 
szakmai közösség ezen az úton indítja el Veszprémet.    
Miért? Az aktív zenélés boldogabbá tesz.    
De nem csak a boldogságérzetünket növeli, segít egy 
kiegyensúlyozottabb élet kialakításában is. A közös zenélés 
pedig még közelebb hozza egymáshoz egy város lakóit. Célunk 
bevonni a zenei életbe az erre fogékonyakat babakortól az 
időskorig, többek között fejleszteni a könnyűzenei oktatást és 
feléleszteni helyi zenei közösségeket.   
A Hangjátékban széleskörűen építünk a helyi zenei közösségek 
és szakemberek tapasztalatára, és velük együttműködve 
olyan programokat indítunk, melyek kiegészítik a már működő 
veszprémi zeneoktatási lehetőségeket, segítik az olyan zenei 
formációk működését, mint a kórusok vagy az amatőr fúvós és 
szimfonikus zenekarok.   
Kisgyerekkorban a zenélés különösen jótékonyan hat 
gyermekek fejlődésére és nagyban meghatározza későbbi 
nyitottságukat a zene felé. A kisgyermekek zenei fejlesztése 
még nem része a köznevelési rendszernek, ezért kifejezetten 
nekik szóló zenei-fejlesztő foglalkozásokat indítottunk 
el, mint például az Ukulele-Tanulj vele! Zeneovi. Mindezt 
kiegészítve a bölcsődei és óvodai pedagógusok számára, 
a Kokas-módszerre alapuló továbbképzési lehetőségeket 
is elérhetővé tettünk, hogy tényleg a legkisebbek 
mindennapjainak részévé válhasson a zene.   

A kedvenc számok megtanulásával sokaknak könnyebb 
bekapcsolódni a zenélésbe. Korábban a könnyűzenei 
oktatás leginkább magánoktatás keretein belül volt elérhető 
Veszprémben. Egységes keretbe szerveztük a meglévő 
lehetőségeket, magántanárokat és így jött létre 2022 
tavaszán a Hangár Könnyűzenei Központ. A Hangár 
küldetése, hogy a zenélni vágyók a számukra legkedvesebb 
hangszereken tanulhassák meg kedvenc számaikat.   Ehhez 
hangtechnikai eszközökkel jól felszerelt termeket, személyre 
szabott órákat és közös zenélési lehetőséget is biztosítunk.    
A zenélés olyan szükséglet, amiről az ember nem is tudja, 
hogy létezik, amíg nem próbálta. Ezért azok számára, akik 
kötetlenebb formában élveznék a zenélés, éneklés jótékony 
hatásait, ingyenes „instant örömzenélést” szervezünk 
hétről-hétre: örömdobolással, tematikus énekkörökkel, 
interaktív hangfürdővel és támogató közösséggel várjuk 
azokat is, akik első, bizonytalan lépéseiket teszik meg 
a zenélés, éneklés felé.    
De még tovább megyünk, egyenesen az utcára! Nagyobb 
rendezvényeinkre játékos, bevonó, foglalkozásokat viszünk 
– hiszen a zenélés élményét leginkább magával a zenélés 
megtapasztalásával lehet átadni.    

Megvalósító: Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft.   
Időpont: 2021-től folyamatosan  
Helyszín: Veszprém  
Honlap: hangjatek-veszprem.hu 
facebook.com/hangjatek.veszprem  
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MINI CARNEGIE 
HALL
NAGYBÓL KICSI, KICSIBŐL NAGY  

EZREK 
SZIMFÓNIÁJA
A MINDENSÉG ÉNEKEL

Mit tehetünk, ha Veszprém legapróbb zenei tehetségei 
unják már a zeneiskolai hangversenyek egyforma, szürke 
rutinját, nem jön már az a bizonyos inspiráló, kreativitással 
eltöltő adrenalinfröccs?  
Építsünk egy koncerttermet, a leghíresebbekhez hasonlót!   
Miniben! Vakító fényekkel, igazi bársonyfüggönnyel, 
technikával, csillogással…  
…Legyen meggyőző az illúzió! Esténként 10 percre váltsuk 
valóra a Föld nevű bolygó minden zenét tanuló lurkójának 
nagy álmát, itt a világ közepén, Veszprém belvárosában!  
 „Reflektorok fényének ölelésében léphetsz a világot jelentő 
deszkákra, miközben zúg a tapsorkán a világ leghíresebb 
koncerttermében, melynek bejárata fölött villogó óriás 
transzparensen egy név rikít, a Te neved. ”  
 Az álmokon túl a zenei edukációról szól ez a projekt, amit 
kiemelt feladatként kezelünk, nem kizárólag, mint Európa 
Kulturális Fővárosa, de az UNESCO Zene Városa cím 
birtokosaként is.   
Ugyanebből a szempontból fontos szereplője ennek 
az egész éven át zajló koncertsorozatnak a munkából 
hazafelé igyekvő városlakó, turista, bámészkodó, éppen 
arra járó kívülálló, aki általában nem vesz részt hasonló 
programokon, de a sztárok (gyerekek), a fények, a sokaság, 
a zene megállítják.   

Időpont: 2023 tavaszától 2023 őszéig 
Helyszín: Veszprém

Ezernyi hangszeres zenész és énekes előadásában Mahler 
monumentális műve! Az „ezernyi” ebben az esetben nem 
költői túlzás, már az 1910-es ősbemutatón 1030 muzsikus 
állt színpadra, és 2023. július 7-én mi is igyekszünk felnőni 
a feladathoz…   
A Magyar Állami Operaház zenekara és kórusa, valamint 
a Veszprémhez ezer szállal kötődő nyolc énekes szólista 
alkotja majd az előadói apparátus alapját, kiegészülve helyi 
felnőtt és ifjúsági kórusok tagjaival, mi több, veszprémi és 
EKF testvérvárosok kórusaival, mindezt ezért, hogy igazán 
méltón viseljük az UNESCO Zene Városa címet, de erre 
a másfél órára kicsit Európa Zenei Fővárosának is érezzük 
magunkat.   
Mahler, aki 1888-91-ig a Magyar Királyi Operaház 
művészeti igazgatója és vezető karmestere volt, így ír 
művéről holland karmester barátjának: „Képzelje el 
magának, hogy az egész mindenség elkezd énekelni, 
zenélni. Ezek már nem is emberi hangok, hanem egymás 
körül forgó napok és égitestek. ”   

Megvalósító: Magyar Állami Operaház  
Időpont: 2023. 07. 07. 
Helyszín: Veszprém  
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MUSICOLOURS EUROPEAN 
YOUTH MUSIC FESTIVAL
IFJÚSÁGI KÓRUSOK, ZENEI EGYÜTTESEK 
FELEJTHETETLEN RANDEVÚJA 

DALVÖLGY
ÉNEKLŐ MAGYARORSZÁG 
KÓRUSTALÁLKOZÓ 

MusiColours – a név nem csupán a különböző zenei 
stílusokra utal, hanem a különböző országokból érkező, 
sokféle fiatalra is.    
Hiszünk abban, hogy a zene lényege abban rejlik – akármilyen 
sokszínű is –, hogy összehoz bennünket és minden ember 
számára érthető.  Tapasztaljuk, hogy művészeti csoportban 
játszani megtanítja az embert a másikra figyelni.  Ezek miatt 
különösen fontos az aktív, zenélő ifjúsági együttesek, kórusok 
számára találkozási és fellépési lehetőséget teremteni, ezzel 
biztatva őket a folytatásra. 
Mi lehet jobb alkalom erre egy európai ifjúsági zenei fesztiválnál 
Európa Kulturális Fővárosában? 2023 pünkösdi hétvégéjén 
legalább 4000 ifjú énekest és zenészt várunk Veszprémbe, akik 
4 napon át együtt, egymásnak, egymással zenélve töltik meg 
Veszprém és a környék utcáit, kertjeit, színpadait. Talán még 
sohasem szólalt meg ennyi hangszer egyszerre a városban. 
Kiket várunk? 12-25 év közötti ifjúsági kórusokat, zenei 
együtteseket Európa minden országából.  
Mit várunk? Minden részvevő csoport legalább 2 koncertet 
ad különböző helyszíneken – ez a jelentkezők számától 
függően párhuzamosan 10-17 színpadon jelent egész 
napon át tartó zenélést. 
Hol történik? Veszprém és a Bakony-Balaton régió 
legfeljebb fél órás úttal megközelíthető szabadtéri és 
beltéri színpadain. 

Időpont: 2023. 05. 27-31.   
Helyszín: Veszprém és a Balaton-Bakony régió  
Honlap: musicolours.hu  

A Dalvölgy a kárpát-medencei magyar és a hazai amatőr 
kórusoknak teremt szakmai és közösségi találkozási lehetőséget, 
a nagyközönségnek pedig egyedülálló koncertélményeket.  
Hasonló eseményre hosszú ideje nem volt példa a veszprémi, de még 
a hazai kóruséletben sem. A kórusok, mint művelődő közösségek, 
a zeneirodalom népszerűsítése, művelése, átörökítése mellett 
településeik fontos identitásépítő szereplői is. Az elmúlt évek pandémiás 
körülményei épp a kórusokra voltak a legkedvezőtlenebb hatással: 
létszámban, tevékenységben, közösségi eseményekben meggyengültek, 
sok esetben hosszú távon is kétségessé vált a működésük. Elmaradtak 
a találkozási, képzési, fellépési lehetőségek, amelynek komoly kulturális, 
közösségi és mentális következményei vannak.  
Ezeket a tendenciákat próbáljuk ellensúlyozni a Dalvölgy során: a júniusi 
4 nap fellépési lehetőségeket, szakmai találkozókat kínál Veszprémben 
és a régióban egyaránt – környékbeli települések kórusai fogadnak 
távolról érkezőket, és minden bizonnyal számos új barátság is szövődik, 
vagy régi erősödik meg. A közönség számára is nyitott tematikus 
műhelykoncerteket olyan szakmai újítások alapozzák meg, amelyek 
hosszú távon járulnak hozzá a kórusmuzsika közvetítésének kreatív 
megújításához, a közösségi élmények megerősítéséhez.  
A Dalvölgy apropóján új kottáskönyveket állítunk össze, kortárs zeneszerzők 
műveivel bővítjük a kórusirodalmat, karnagyi kurzuson keressük a kreatív 
megoldásokat az új kulturális, közösségi, mentális kihívásokra.  

Megvalósító: Veszprém Város Vegyeskara Egyesület 
Időpont: 2023. 06. 1-4. 
Helyszín: Veszprém, Sümeg, Zirc, Balatonfűzfő, Ajka, Litér, Küngös, Vászoly, 
Várpalota, Paloznak  
Honlap: vvve.hu 
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BALKAN:MOST 
FESZTIVÁL A WOMEX 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL   

idejére Veszprém a világzene legnevesebb szakembereinek 
találkozóhelye is lesz: a szakmai program részeként 
zeneipari fókuszú konferenciát szervezünk, networking 
programokkal, a nagyközönség számára is nyitott kiadói 
lemezvásárral, listening session-nel, kiállítással.    

Megvalósító: Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft.   
A program a Creative Europe társfinanszírozásában valósul meg.   
Időpont: 2023. 09. 7-9.    
Helyszín: Veszprém  
Honlap: mostmusic.eu  

CHACONNE 
FESZTIVÁL

hangszerkészítő találkozót és hangszerkiállítást álmodtunk 
a Chaconne Fesztivál szerves kiegészítőjeként. 
Bár a chaconne, mint zenei elv határai messze túlnyúlnak 
a régizene korszakain, a fesztivál centrumában mégiscsak 
az a barokk áll, mely Veszprém építészeti múltjában is 
maradandó és meghatározó szerephez jutott, bár a vár 
épületein kívül sajnos már csak nyomokban fedezhető fel.   
Joshua Bell Bach Chaconne-járól: „Nemcsak a valaha írt 
legnagyszerűbb zeneművek egyike, de az egyik legnagyobb 
szellemi teljesítmény az emberiség történetében: lelkileg-
érzelmileg megrendítő, a szerkezete pedig egyszerűen 
tökéletes. ”

Időpont: 2023. 10. 18-22.   
Helyszín: Veszprém  

Mit szólnál egy balkán road triphez, Isztriától a Fekete-
tengerig? Horvátországtól egészen a Balkán-félsziget déli 
csúcsáig? A BALKAN:MOST Fesztivál pontosan ezt az 
utazásélményt adja neked Veszprém szívében – zenén, 
művészeten és gasztronómián keresztül. Házhoz jön 
Szarajevó hangulata, Kotor vagy Mostar sikátorai, a csevap 
illata, a kortárs balkáni kultúra legizgalmasabb zenészei és 
az igazi balkáni buli lendülete.    
A Balkán zenéje tele van felfedezetlen kincsekkel és 
rengeteg energiával, ami garantáltan megremegteti 
Veszprém utcáit. Egy karakánul őszinte, meghökkentően 
szép, hagyományokban gyökerező, de az önfeledt tánctól 
sem idegen zenei világot teremtünk 3 napra: több, mint 30 
fellépő – feltörekvő zenekarok és világsztárok, világzene, 
etno és jazzkoncertek, gasztro programok és emellett Európa 
többszáz zenei szakemberét megmozgató szakmai programok 
–  ez a BALKAN:MOST Fesztivál, a VEB2023 nyárzáró ünnepe.    

Miért MOST? 
A BALKAN:MOST nemcsak egy felszabadult fesztivál, 
hanem egy négyéves európai projekt, a MOST Music 
utolsó kiemelt eseménye is. A „most” szó jelentése szláv 
nyelveken nem más, mint híd – a MOST Music tehát híd 
a balkáni zenéhez. A magyar Hangvető vezette projekt 
missziója, hogy a balkáni világzene (közte olyan műfajok, 
mint pl. az electrofolk, az etnojazz vagy a dark folk rock) 
erősebb kapcsolatot építhessen ki Európa nyugati részével.     
A MOST projektben több, mint harminc zenekar, 
közel nyolcvan menedzser és hatvan fesztivál, klub, 
kultúrközpont vesz részt – tréningek, gyakornoki programok 
és networking találkozók sora vezet el a szeptemberi 
nagy zárórendezvényhez. Ennek köszönhetően a fesztivál 

Egy fesztivál, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az 
ember teremtő, alkotó erejében rejlő végtelen lehetőségre. 
Egy fesztivál, ahol egy 16. századi műfaj új értelmet nyer, 
ahol a klasszikus és a kortárs kéz a kézben jár.  
A chaconne a XVI. század végén Spanyolországban megjelent, 
újvilági eredetű, gyakran gúnyos szöveggel és szuggesztív 
mozdulatokkal kísért gyors táncdal. Lényege egy néhány 
hangból álló makacsul ismétlődő basszusmenet, és a fölötte 
megjelenő dallam variációinak sora. A barokk legkedveltebb 
formáinak egyike, de maga az elv, az állandóság és változás 
kettőssége, párhuzama, nem csak a társművészetekben 
tükröződik vissza, de alapképletként található meg 
a társadalom- és természettudományokban egyaránt.   
Az eredeti nevétől elszakadva, más zenei korszakokban 
és műfajokban is tovább él e forma, némelyiknek több-
kevesebb változtatással alapvető eleme marad. Gondoljunk 
a népzenére, repetitív zenére, a kortárs műfajokra vagy 
a jazzre. 
 Az a bizonyos chaconne, amire mindenki gondol, ha ezt 
a szót hallja, J. S. Bach d-moll hegedű partitájának utolsó, 
azonos című tétele. Ez a mű áll majd a fesztivál fókuszában, 
körülvéve a kimeríthetetlenül gazdag barokk chaconne 
repertoárral, mely a legváltozatosabb apparátusokra 
íródott, szólóhangszeres, vokális, zenekari, kamara 
formációknak kínálva lehetőséget előadására.    
Miután jellegzetesen a barokk kor nagy divatja volt 
a chaconne, és a vonós hangszerek is éppen ekkor nyerték 
el mai formájukat, mi több, a leghíresebb hegedűkészítő 
dinasztiák, mint az Amati, Guarneri és persze a Stradivari is 
ebben a korban alkottak, nem meglepő, hogy a Veszprémben 
dolgozó hegedűkészítő mesterrel, Sümegi Elemérrel közösen 
egy már 2012-ben debütált és folytatásért kiáltó nemzetközi 
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ÉLŐ RÉGIÓ
BAKONY-BALATON RÉGIÓ: VÁRATLAN JÓ DOLGOK SZOKATLAN SŰRŰSÉGE. 
AZ ÁLLANDÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ TÁJ, AHOL LÉPTEN-NYOMON TÖRTÉNETEK, 
SORSOK, REJTETT ÉRTÉKEK ÉS KULTURÁLIS KINCSEK VÁRJÁK A LÁTOGATÓKAT. 
PROGRAMUNKHOZ CSATLAKOZVA NEM CSAK A JÓL ISMERT HELYSZÍNEK, HANEM 
AZ EDDIG CSENDESEBB FALVAK IS MEGSZÓLALNAK – ÚJ, IZGALMAS TÁVLATBA 
ÁLLÍTVA MEGŐRZŐ HAGYOMÁNYAIKAT ÉS JÖVŐFORMÁLÓ TÖREKVÉSEIKET.  

A BALATON-PART A TURISZTIKAI FŐSZEZONON KÍVÜL, MINT A KORTÁRS 
MŰVÉSZETEK TALÁLKOZÓHELYE ÉS REJTETT HÁTORSZÁGA FORDUL FELÉNK; 
A BAKONYI TELEPÜLÉSEK A HELYI KÖZÖSSÉGEK KREATÍV ENERGIÁIT 
FELSZABADÍTVA KERÜLNEK KÖZELEBB HOZZÁNK. A MINDEZEKBŐL ÉPÜLŐ, ÚJ 
SZEMLÉLETET HORDOZÓ RÉGIÓS HÁLÓZATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, MELYEK 
HITELES ÉS FELISMERT ÉRDEK- ÉS ÉRTÉKKÖZÖSSÉGEKEN ALAPULNAK, 2023-
RA REMÉNYEINK SZERINT MÉG INKÁBB AZ ITT ÉLŐK SAJÁTJÁVÁ VÁLNAK. 
A KITELJESEDETT HÁLÓZAT 2023 UTÁNRA IS TÁVLATOKAT NYITVA KÉPES LEHET 
AZ EGÉSZ RÉGIÓ ÚJRAPOZICIONÁLÁSÁRA, MÉGHOZZÁ EGY MINŐSÉGI ÉS 
ELEVEN KULTURÁLIS ÉLET SAJÁTSZERŰSÉGÉT ÉS EGYEDISÉGÉT FELMUTATVA.  

AZ EMPÁTIA GYAKORLÁSAKÉNT MŰKÖDŐ IRODALOM, A FELSZABADÍTÓ KOMOLY- 
ÉS KÖNNYŰZENE, A TRADÍCIÓTISZTELŐ VAGY ÉPPEN RADIKÁLIS KÉPZŐMŰVÉSZET, 
A KORTÁRS DIZÁJN, A KALANDVÁGYÓ GASZTRONÓMIA, A JELENT FORMÁLÓ 
KULTURÁLIS EMLÉKEZET, AZ INTELLIGENS TÁJHASZNÁLAT – ÉS MÉG 
SOROLHATNÁNK A HÍVÓSZAVAKAT, TÉMÁKAT ÉS FORMÁTUMOKAT, AMELYEK 
SEGÍTSÉGÉVEL A RÉGIÓBÓL EGY SAJÁTOS, CSAK RÁNK JELLEMZŐ BAKONYI-
BALATONI IDENTITÁS EDDIG ISMERETLEN DIMENZIÓI IS MEGNYÍLNAK 2023-BAN. 



KULTHÁLÓ
KORTÁRS MŰVÉSZETEK –  
RÉGIÓS ALKOTÓKÖZÖSSÉGEK

A közvetítés, a lokalitás, a művészetekhez való közelség 
eseményei már 2022-re hálózattá formálódtak, de 2023-
ra kiteljesedve egy sajátos, csak ránk jellemző bakonyi-
balatoni identitás eddig ismeretlen dimenzióit is 
megnyitják, miközben az európai tekintetek számára is 
markánsan észlelhetővé válnak. 
A Kultháló program 2021-ben indult útjára, akkor 3, 2022-
ben pedig 6 helyszín és közösség pályázott sikeresen és 
valósította meg művészeti évadát.  A 2023-ban legalább 
kétszer ennyi bázison, markánsabb nemzetközi szálakkal 
bővülő művészeti évadok keretében kaphatunk belépőt 
a kortárs művészetek világába. 

kulthalo.hu/oldal/rolunk-kulthalo   

A Kultháló program olyan helyek és alkotók 
együttműködéséről szól, akik képesek megnyitni a művészet 
elefántcsonttornyait, és a régió rejtettebb településein is 
megmutatni a művészet közösségformáló erejét. 
A Kultháló egyes bázisain művészbarátok, muzsikusok, 
írók és festők, helyiek és mesterek találkoznak, hogy a hely 
szellemét a párbeszéd, a beavatás és a rácsodálkozás 
tapasztalatai felé is alakítsák. A festészettől 
a komolyzenéig, a kreatív ipartól a jazzig, a költészettől 
az undergroundig kalandozva összművészeti jellegű 
eseménysorozatok, workshopok és fórumok kínálják fel 
a kapcsolódás lehetőségét. 
A bázisokon szokatlan közelségből, intim környezetben, olykor 
részt vállalva találkozhatunk a művészetekkel, a művészekkel, 
a művészet történetével és a kortárs kultúrával. 
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PAJTA PROGRAM
AMIKOR A LAKÓHELY KÖZÖSSÉGÉ 
VÁLIK

Programunkon keresztül a helyi kulturális intézmények, 
civil szervezetek kezdeményező, a kulturális kapacitásokat 
érdemben fejleszteni képes törekvéseit támogatjuk.   
A pajtákban működő multifunkcionális közösségi tér 
a legkülönbözőbb kulturális eseményeknek adhat 
otthont: egyaránt válhat koncertek és kiállítások, 
klubok és közösségi ünnepek, oktatási képzések és 
szabadidős tevékenységek színhelyévé – bármivé, ami 
a programszervezők és a közönség számára fontos.     
A turizmus zajától távol, az év 365 napján át működő 
modern pajták a kulturális élet dinamizálásának helyi 
központjai lesznek, amik az ízlésformálás, az eleven 
hagyomány és az innováció otthonaiként a kortárs kultúra 
értékeit a hely szellemével kötik össze, és közvetítik az ott 
élők felé.    
A kapacitásfejlesztő program a pályázati rendszeren 
keresztül a helyi kulturális intézmények sokrétű, több 
kulturális területre koncentráló projekt- és műsorterveit, 
eseménysorozatait támogatja. 2023-ban újabb 
helyszínekkel bővül a jelenleg 14 településen működő 
Pajták közössége.    

veszprembalaton2023.hu/oldal/pajta-program  
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TÁJTÉKA
A BALATON-FELVIDÉK INTELLIGENS 
TÁJHASZNÁLATI ESZKÖZTÁRA

pack” – gyakorlati tanácsokat tartalmazó kultúrtáj 
használati útmutató lakóknak, költözőknek, látogatóknak,

 – A Balaton-felvidéki kultúrtáj jó gyakorlatai: Miként 
tudjuk tájtudatossá tenni az itteni közösséget?  

Az eszköztár első eleme, a Balaton-felvidék jövőképe, 
2022 szeptemberében jelent meg. A jövőkép felállítását 
követően készül el az az akcióterv, amely a közösség valós 
igényeire és a helyben fellelhető gyakorlatokra építve segíti 
az együttműködések kialakulását, a tudás és a tapasztalatok 
megosztását. Az együtt gondolkodást és a különböző 
szempontok megértését, szintetizálást segítő workshopokon 
dolgozunk együtt a szakmai közeggel, a döntéshozókkal, 
a térség aktív vállalkozóival és a kulturális szektorban 
tevékenykedő szervezetekkel, közösségekkel.   
2023 pedig a közösségi gyakorlatok megismeréséről, 
kipróbálásáról szól: a helyiekkel együtt, a helyi erőforrásokra 
építve szervezünk építőtáborokat, felfedező-tanuló sétákat, 
gyermekeknek szóló edukációs programokat és értéktúrákat. 
Mindezt tesszük azzal a céllal, hogy a helyi közösségekkel 
együtt megismerjük az életünket körülölelő tájat, az abban 
játszódó folyamatokat, megértsük jelenségeit – és közös 
erővel tanuljuk meg tudatosan alakítani jövőjét.   
A TÁJTÉKA kiemelt célja a programok és együttműködések 
fenntarthatóságának megteremtése, hogy a megkezdett folyamatok 
2023-at követően is tovább éljenek. Az események eredményei 
és módszertanai publikusak és transzparensek lesznek, ezzel 
elősegítve és támogatva a folytathatóságukat és átvételüket. 

Megvalósító: KÉK - Kortárs Építészeti Központ, ADI Építészeti Stúdió
Időpont: 2022-2023  
Helyszín: Balaton-felvidék települései  
Honlap: tajteka.hu  

Gasztromigráció, szőrdilemma, mesefák, innovatív beköltözők. 
A Balaton-felvidékről alkotott sztereotip elképzeléseket 
szeretnénk megváltoztatni. Megkeressük, összegyűjtjük és 
megmutatjuk, melyek azok a régi és új értékek, gyakorlatok, 
életmódmintázatok és jövőformáló kezdeményezések, amelyek 
az itt élő lakosság és a tájat megismerni vágyó látogatók valós 
igényeire építve segítenek megőrizni és fenntartható fejlődési 
perspektívákat felmutatni a Balaton-felvidéki kultúrtájnak. Ezt 
jelenti számunkra az „intelligens tájhasználat”, amely, mint új 
fogalom keretezi a TÁJTÉKA projektet.    
A TÁJTÉKA célja, hogy párbeszédet indítson a Veszprém-
Balaton-felvidék régió intelligens tájhasználatával 
kapcsolatban, összekapcsolja és segítse az ebben érdekelt 
helyi lakosokat, döntéshozókat és vállalkozókat, újonnan 
beköltözőket és az ide kikapcsolódási céllal érkezőket.    
Elindítottuk a téma eddigi legnagyobb átfogó kutatását 
a térségben egy eszköztár összeállításához, melyekre 
építve 2022 őszétől 2023 végéig szervezünk a helyi 
közösségekkel eseményeket, fejlesztő programokat és 
együttműködést elősegítő kezdeményezéseket.   
Helyben értelmezhető, a gyakorlatban használható 
javaslatokat és eszköztárat készítünk az itt élőknek, 
beköltözőknek és ide látogatóknak. Ezeken keresztül mutatjuk 
be, hogyan lehet ma kötődni egy történeti tájhoz, valamint azt 
is, hogyan alakíthatóak ki fenntartható és megújulni képes 
életmódok és közösségi tájhasználati gyakorlatok.   
A TÁJTÉKA-eszköztár HÁROM elemből áll – ezek mindegyike 
intenzív közösségi és szakmai munka eredménye:  

 – A Balaton-felvidék jövőképe: a múlt hatásait, a jelenben 
zajló folyamatokat és jó gyakorlatokat kutatva vizsgáljuk 
a régió jövőképét, 

 – Üdvözlünk a Balaton-felvidéken!: egyfajta „welcome 
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SEMMI KÜLÖNÖS?
A BAKONY ÉKKÖVEI  

geológus, botanikus kollégán át történészek, nyelvészek, 
turizmusfejlesztési szakértők is részt vesznek a projektben.    
A munka alapját az ún. „közös alkotófolyamat” 
képezi, amely során a fejlesztési javaslatokat a helyi 
lakosokkal közösen alakították ki a csapatok. A projekt 
fő célkitűzése, hogy a települések értékeire hívja fel 
a figyelmet, támogassa a helyi közösségeket a belső 
értékek megismertetésében, javítsa a települések közötti 
és a településen belüli kohéziót. Az értékek kutatása, 
tudatosítása út lehet a társadalmi összefogásra a régi 
lakosok és új beköltözők között, a négy település és 
környezetük értékeinek együttes fejlesztése a szolidaritás 
erősítését eredményezheti.   
2022 őszére a közös munkából olyan életképes 
programjavaslatok is születtek, amelyekkel Borzavár, 
Nagyesztergár, Bakonynána és Jásd szerves részévé válhat 
a 2023-as EKF év programsorozatának, és persze nem 
utolsó sorban maradandó élményeket és jövőbe mutató 
muníciót is ad a helyi közösségeknek. 

Megvalósító: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK)  
Helyszín: Borzavár, Nagyesztergár, Bakonynána, Jásd  
Időpont: 2022 március - 2023 december 
Honlap: iask.hu/hu

Mindannyian ismerünk olyan falvakat, ahol a helyiek azt 
mondják, nincs itt semmi különös. De tudjuk, hogy ez soha 
nem igaz. Felderítőcsapataink a Bakony négy települését 
célozták meg 2022 nyarán, ahol felfedezték, mi teszi 
Borzavárt, Nagyesztergárt, Bakonynánát vagy épp Jásdot 
igazán egyedivé. 
A Semmi különös? egy sajátos társadalmi innovációs 
projekt, amely széles partnerségi bázissal, hazai és 
nemzetközi együttműködéssel a térség belső erőforrásait 
mozgósítja. Olyan interdiszciplináris munka valósul itt meg, 
amelyben a vizsgálatok a helytörténetre, gasztronómiára, 
tánc- és népművészeti hagyományokra, természeti és 
épített környezetre, környezetvédelemére és fenntartható 
fejlődésre, társadalmi mobilitásra, helyi identitásra, sőt ezek 
kapcsolatára vonatkoznak, méghozzá széles időhorizonton. 
A munka már 2022 márciusában elindult, a négy faluval 
történő egyeztetéseket követően nyílt pályázati felhívás 
keretében jelentkezhettek különböző hátterű és más-
más szakmából érkező kutató vagy fejlesztő szakértők 
a települési csoportokban való munkára. 2022 május 
végére eredményesen zárult a toborzási folyamat, a projekt 
közreműködői között multinacionális vállalati környezetből 
érkező kommunikációs szakértőtől kezdve grafikus, 
településfejlesztő, kulturális antropológus, geográfus, 



VÖRÖSTÓI 
JÁTÉKFESZTIVÁL 
NEM CSAK GYEREKEKNEK! 

Az EKF év egyik legfelszabadítóbb programjának ígérkezik 
a Vöröstói Játékfesztivál! Május utolsó hétvégéjén 
a Balaton-felvidék két legkisebb települése, Vöröstó és 
Barnag lesz a közös játék fellegvára, ahol a társasjáték-
rajongók és a pétanque-ozni, e-sportolni szeretők is 
megtalálják majd a maguk kedvencét. 
Akár családdal, akár barátokkal vagy idegenekkel játszunk, 
a közös játék egy izgalmas kísérlet. Legyen a játék fizikai, 
logikai vagy stratégiai, kooperatív vagy verseny, minden 
alkalom után kicsit többet tudunk saját magunkról és 
a többiekről. Albert Einstein vallotta, hogy a játék a legjobb 
kutatás – saját képességeink és emberismeretünk 
felfedezése, kísérlet, amit tudatosan és tudat alatt is 
folytatunk, és persze örömforrás, amiben elengedhetjük 
magunkat. Ezt a talán egyértelmű, mégis fontos igazságot 
fedezte fel újra Vöröstó és Barnag közössége, akik már 
évek óta összegyűlnek játszani, és a Játékfesztivállal ezt 
a látogatókkal is szeretnék megosztani. 
Épp ezért a programot úgy terveztük, hogy mindenki által 
ismert, könnyen játszható klasszikus játékokból, és innovatív, 
meglepő, kihívást jelentő játékokból is lehessen választani. 
A társasjátékot keresők nem fognak csalódni, de lesznek 
sportjátékok, mint méta, papírsárkány-eregetés, footgolf, 
vagy épp e-bike kincskereső. Az agynak is lesz bőven 
kihívás, a barkochbától anagrammáig. Népek hagyományai, 
játékkészítő workshopok, termelői piac, színház és zene 
gondoskodik a felszabadult fesztiválhangulatról. 

Megvalósító: Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft. 
Időpont: 2023. 05. 27-29. 
Helyszín: Barnag, Vöröstó 
Honlap: jatekfesztival.eu 
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VALLIS MUSICALIS
ZENÉVEL TELI VÖLGY A BAKONY 
SZÍVÉBEN 

A legfinomabb komolyzenei világokba kalauzoló projekt 
koncertek, hangszerbemutatók, workshopok segítségével, 
kiváló hazai és külföldi alkotók meghívásával egyedi 
élményt és a továbbképzés, a zenei tanulás lehetőségét 
kínálja a régió érdeklődő közösségeinek. Az ezeréves 
bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor szerzetesközössége 
és kórusa a programok szervezője, befogadója, inspirálója 
és adott esetben főszereplője is – ápolva és erősítve 
a helyi közösség számára is meghatározó kórusközösséget. 
A klasszikus értékek ötvöződnek a XXI. századi újító 
megközelítésekkel, kortárs kezdeményezésekkel, amelyek 
új szakmai bázist építve szemléletükkel hozzájárulnak 
a kreatív régió eszményéhez, a zene révén aktív 
befogadásra alapozott közösségfejlesztéshez.  

Megvalósító: Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány 
Időpont: 2022. 09. 01 – 2023. 10. 30. 
Helyszín: Bakonybél 

Honlap: bakonybel-monostor.hu
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KŐFESZT 
A NYUGALOM FESZTIVÁLJA  

A Kőfeszt a Káli-medence legnagyobb összművészeti 
fesztiválja, amely havi rendszerességgel a KŐFESZT 
Folklubot, illetőleg a pünkösdi KŐFESZT – Szabad Táncház 
kísérőprogramokkal erősíti meg, hogy a magyar folklór egyik 
központja a Káli-medence, a KŐFESZT pedig a népművészet 
ünnepe legyen. A szigorú minőségi alapon összeállított 
programok 10 települést összekapcsolva valósulnak 
meg: éppen úgy találkozhatunk a KŐFESZTTEL a pálkövei 
strandon, mint a három templommal büszkélkedő Kővágóörs 
valamely udvarában.     
A KŐFESZT rendezvényei ingyenesek, egyfajta missziót 
teljesítenek.   Fontos és meghatározó, hogy teret kapnak a helyi 
közösségek és alkotók. A fesztivál programjai nem igényelnek 
feltétlen nyelvismeretet, ezért a külföldi vendégek számára 
is teljes mértékben élvezhetők – ideális beavató alkalom 
a magyar népművészet világába. 
A nyugalom valóban hangsúlyos: itt nem az öncélú szórakozás, 
hanem a beszélgetés, egymás megismerése és tisztelete, 
a közös tanulás az elsődleges az önfeledt szórakozás mellett, 
amely 0-99 éves korig bárkit magával ragadhat, és a generációk 
közös kikapcsolódását is jelenti.     
A rendezvény minden év augusztusának első hetében kerül 
megrendezésre a Kővágóörshöz ezer szállal kötődő Cseh 
Tamás halálának évfordulójához kapcsolódva.  2023-ban már 
az ötödik alkalommal lát minket vendégül a KŐFESZT a Káli-
medencében, minden korábbinál színesebb programkínálattal.         

Megvalósító: Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány 
Időpont: 2023. augusztus 
Helyszín: a Káli-medence települései 
Honlap: kofeszt.hu 
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TÖRÉKENY  
BALATON
A BALATON JÓLLÉTE MINDANNYIUNK ÜGYE. KEVESEN VANNAK, AKIKET 
NE KÖTNE ÉRZELMI SZÁL EHHEZ A SOK TEKINTETBEN EGYEDÜLÁLLÓ 
TERMÉSZETI-TÁRSADALMI JELENSÉGHEZ, TÁJHOZ, KULTÚRÁHOZ.   

KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB TAVA MAGYARORSZÁG TAGADHATATLANUL 
LEGFONTOSABB RÉGIÓI KÖZÜL VALÓ, AMELYNEK VALÓSÁGÁT SZÁMTALAN 
TÉNYEZŐ ALAKÍTJA, ÉS AMELY SZÁMTALAN ÉRDEK METSZÉSÉBEN 
FEKSZIK.  PROGRAMUNKBAN A BALATON ÉS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETE 
VONATKOZÁSÁBAN FOGLALKOZUNK AZZAL A RENDKÍVÜL BONYOLULT 
ÉS TÖRÉKENY RENDSZERREL, AMELYET A TÓ ÉS AZ AZT KÖRÜLÖLELŐ 
ÖKOSZISZTÉMA JELENT.  

VALÓBAN ISMERJÜK-E TAVUNKAT ÉS A TÁJAT, AMELYHEZ ANNYIRA 
KÖTŐDÜNK? VAJON KÉPESEK VAGYUNK A RÉSZÉRDEKEK MELLETT 
MEGISMERNI ÉS FELISMERNI KÖZÖS ÉRDEKEINKET, A TÓ ÉRDEKÉT? 
A KLÍMAVÁLTOZÁS HELYI HATÁSAIT, A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAIT, 
A TANÚHEGYEK EGYEDI TÁJI ÖRÖKSÉGÉT, VAGY AKÁR A BÁNYÁSZAT OKOZTA 
TÁJSEBEKET TEMATIZÁLÓ PROJEKTJEINK MIND PÁRBESZÉDRE, EGYÜTT 
GONDOLKODÁSRA HÍVNAK MINKET. TUDATOSÍTANI SZERETNÉNK SAJÁT 
KÖZÖSSÉGEINKBEN, HOGY AZ ÖKOLÓGIAI RENDSZER EGÉSZSÉGÉTŐL FÜGG 
A RÉGIÓ GAZDASÁGÁNAK, TÁRSADALMÁNAK EGÉSZSÉGE IS, LEHETŐSÉGET 
ÉS ISMERETEKET KÍNÁLUNK, HOGY A TÁJ HASZNÁLÓIBÓL A TÁJ FELELŐS 
ŐRZŐIVÉ TUDJUNK VÁLNI. 



BALATORIUM
A BALATON JÓLLÉTE 
MINDANNYIUNK ÜGYE

művészek vesznek részt a másfél éves programsorozat 
megvalósításában.
A programsorozat csúcspontja a nyár végi Balatorium 
Ökológiai Hétvége, ahol strandokon, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park és Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
helyszínein színes seregszemléje lesz a tudományos-
művészeti alkotásoknak, kapcsolódó beszélgetésekkel, 
workshopokkal, kulturális programokkal.   

Balatorium – Edukációs program 
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) a Balatorium 
programhoz kapcsolódva, saját diákjait és oktatóit 
bevonva, elsősorban a 14-18 éves korosztály számára 
fejleszt játékos edukációs programokat a Balaton ökológiai 
témáira reflektálva. A kurzusok során létrejön egy 
társasjáték, megvalósul egy oktatói példatár és a hozzá 
kapcsolódó pedagógus továbbképzés középiskolai tanárok 
részére, valamint interaktív iskolai programok a Bakony-
Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesülettel 
együttműködésben.
A Balaton ökológiájához kapcsolódó adatok elemzéséből 
és vizuális feldolgozásából az adatvizualizáció eszközeivel 
művészeti és design projekteket hoztak létre a hallgatók. 
Nyári építőtáboruk során megépül a Balaton-parton 
a MOME Építészeti Intézet hallgatói által tervezett 
installáció mely alternatív oktatási helyszín, kiállítótér és 
közösségi tér lesz egyben. A kurzusok és építőtáborok 
eredményeit a Balatorium Ökológiai Héten, valamint az őszi 
Budapest Design Week keretében is bemutatják.   

Kevesen vannak, akiket ne kötne mély érzelmi szál ehhez 
a sok tekintetben egyedülálló természeti-társadalmi 
jelenséghez, tájhoz, kultúrához.    
Balaton: Közép-Európa legnagyobb tava, Magyarország 
tagadhatatlanul legfontosabb régiói közül való, 
amelynek valóságát számtalan tényező alakítja, és amely 
számtalan érdek metszésében fekszik.   A planktonoktól 
a befektetőkig, a nádastól a nyaralókig, a halaktól 
a vitorlázókig, a helybeliektől a bebírókig, az ökológusoktól 
a strandüzemeltetőkig minden érdekelt ismeri a saját 
szempontjait, ha a Balatonról van szó.   
De mennyire vagyunk tudatában ennek az érzékeny 
ökoszisztémának a bonyolult összefüggéseivel? Valóban 
ismerjük-e tavunkat és a tájat, amelyekhez annyira 
kötődünk, és vajon képesek vagyunk-e a részérdekek 
mellett megismerni és felismerni közös érdekeinket?  
E kérdések jegyében határoztuk meg a VEB2023 kiemelt 
projektjeként a régió ökológiai kérdéseit vizsgáló, és 
azokat a művészet és az edukáció eszközeivel közvetítő 
BALATORIUM programsorozatot.   

Ökológiai-művészeti programsorozat  
Performatív tájbejárások, interaktív köztéri akciók, 
kiállítások, szakmai beszélgetések, hangjátékok, művészeti 
rezidenciaprogram jön létre, mind azzal a céllal, hogy 
felhívja a figyelmet a Balaton sérülékeny ökológiai 
rendszerére és elősegítse e kiemelkedő természeti 
kincsünkkel kapcsolatos szemléletváltást.   
Széleskörű együttműködést mozgatunk meg a szervezés 
során: tudományos intézetek, kutatók, alkotók, 

90 TÖRÉKENY BALATONTÖRÉKENY BALATON 91



Balatorium – A kiállítás
Mint ahogy a Balaton élő rendszerét is számtalan 
számunkra láthatatlan és sokszor még ismeretlen folyamat 
alkotja, a Balatorium program létrejötte során is izgalmas 
háttérfolyamatok zajlottak a felszín alatt. Több éves 
előkészítő munka során bevontuk a témák kialakításába 
a térségi és országos tudományos intézeteket és kutatókat, 
hazai és nemzetközi ökológiai-művészeti szakembereket. 
Ezt az izgalmas, kísérletező folyamatot tárjuk a közönség 
elé 2023 őszén a veszprémi Művészetek Házában. 
A művészeti installációk, vetítések mellett szakmai 
beszélgetések, workshopok várják az érdeklődőket.    

Balatorium zenei album  
Mindenki ismeri a strandok, a hullámverés, vagy 
a balatoni nádas jellegzetes hangjait. De hogyan szólnak 
az invazív fajok, az algatömeg-produkció, a menedzselt 
ökoszisztéma, vagy a balatoni klímaváltozás?  Hazai és 
nemzetközi zenészeket kérünk fel az underground és 
mainstream határterületeiről, hogy kutatók segítségével 
inspirálódjanak a térség legfontosabb ökológiai fogalmai 
által, és felhasználva balatoni hangmintákat is, alkossanak 
zenét szabadon. A Banana Records gondozásában létrejövő 
albumhoz kapcsolódó ökológiai és művészeti tartalmakkal 
és lemezbemutató koncerttel szólaltatjuk meg a Balaton 
hangját 2023-ban.   

Megvalósítók: PAD Alapítvány, Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem, Művészetek Háza Veszprém, Popkids Entertainment 
és Banana Records 
Helyszín: Balaton térsége, Veszprém 
Időpont: 2022-2023 során folyamatosan 
Honlap: balatorium.hu | facebook.com/balatorium    
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TI IS BAZALTISKOLA 
VAGYTOK?
A KÜLTÉRI TANULÁS KODÁLY-MÓDSZERE

és építés teljes folyamatában együtt gondolkodunk és 
alkotunk a helyi gyerekekkel és fiatalokkal.  Megépülve 
az ide kiránduló iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt 
tanulási helyszínt kínálnak. 
Tájmegismerő, alkotó és kulturális együttlétek: A Bazalt 
Tanterem formális, informális és non-formális tanulási 
helyzeteinek megtervezése, kipróbálása. Ez egyfajta közös 
gondolkodás, kísérletezés, amiben helyi pedagógusokkal 
és kiemelkedő hazai oktatásfejlesztő szakemberekkel 
dolgozunk együtt. 
Bazalt Tantár: A foglalkozások tanulságai és a résztvevők 
visszajelzései alapján egy módszertani könyvben komplex 
nevelési-oktatási programot hozunk létre, minden tantárgy 
mentén.  Ez a könyv, amely feladattár is egyben, országosan 
minden pedagógus és diák számára elérhető lesz, és 
az adott Bazalt Tantermek és foglalkozásaik térképeként is 
szolgál. 

Megvalósító: CAN Architects Stúdió Építész Iroda 
Helyszín: Balatoncsicsó, Nemesgulács, Monostorapáti, 
Badacsonytomaj, Tagyon, Szigliget, Hegymagas  
Időpont: 2022-2023 során folyamatosan 

Honlap: facebook.com/bazaltiskola

A természet a 21. századi oktatás újrafelfedezett 
eszköze. Segítségével a megszokott keretekből kilépve 
fizikai, szellemi, spirituális és közösségi dimenzióban 
gondozhatunk és kapcsolhatunk össze generációkat, 
alakíthatunk ki felelősen gondolkodó lokálpatrióta közeget.     
A Bazalt Iskola a kültéri tanulás Kodály-módszere, 
a hazánkban elinduló kültéri formális, informális és non-
formális tanulási folyamatok és terek zászlóshajója. 
Célja, hogy természeti környezetüket a résztvevők aktív 
alakítóként éljék meg, lehetőségeik és ebből fakadó 
felelősségük feltáruljon előttünk. 
A természeti táj, mint tanulási, kulturális fejlődési felület 
egyre nagyobb szerepet játszik a korszerű pedagógiákban 
formális, non-formális és informális szinten. Erős példa 
számunkra a skandináv oktatás, ahol a kültéri tantermektől 
magáig az erdőig mindent használnak, a Bazalt Iskola 
mindezek meghonosítása és továbbfejlesztése: 
természetközeli, a kognitív fejlődést célzó, táji 
kincsünkhöz érzelmileg kapcsoló program. 
A tanúhegyeken tanulási helyeket és módszertant alkotunk, 
melynek elemei:
Bazalt Tanterem: építészeti és tájépítészeti és építészeti 
eszközökkel megfogalmazott kültéri tanulási helyek, ahol 
a helyszínek keresésétől kezdve a közösségi tervezés 
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HELLO WOOD 
BUILDER SUMMIT
EURÓPA [JÖVŐ]ÉPÍTŐ FESZTIVÁLJA 

Mindennapi életünket alapvetően értelmezi át a világjárvány, 
háború, gazdasági válság, klímaválság, így a bontás és 
újjáépítés kérdése nem csak építészetileg releváns, a Builder 
Summit a kialakult társadalmi helyzetre is reagál.  

A Hello Woodról 
A Hello Wood többszörös díjnyertes építészeti stúdióként 
10 éve valósít meg épület léptékű projekteket a tervezéstől 
a kivitelezésig. Egyedi, helyspecifikus, közösségteremtő 
épületeik és installációik világszerte hirdetik 
elkötelezettségüket az innovatív és fenntartható építészet 
mellett. Munkáik két fő jellegzetessége, hogy nagyrészt 
fából készülnek, valamint ötvözik a művészi megközelítést 
a társadalmi gondolkodással.   
Design & Build projektjeiket az innováció, a társadalmi 
felelősségvállalás és a minőségi design iránti elhivatottság 
hajtja. Kiemelt céljuk, hogy tudományos és művészeti 
eszközökkel közösséget építsenek, és az építészetet 
a nagyközönség számára is érthetővé és szerethetővé 
tegyék. A jövő tervezőinek tapasztalati oktatása fontos ügy 
számukra, ezért itthon és külföldön egyaránt elindították 
mára világhírűvé vált oktatási programjukat.   

Megvalósító: Hello Wood Építész Stúdió  
Helyszín: Zalahaláp
Időpont: 2023 július 
Honlap: hellowood.eu 
Facebook, Instagram: @hellowood

A Hello Wood Builder Summit Európa legkülönlegesebb 
[jövő]építő fesztiválja, a Hello Wood eddigi legnagyobb 
és legtöbb résztvevőt felvonultató eseménye. A 10 
napos építészeti tábor és fesztivál során a hallgatói 
csapatok maradandó installációkat építenek oktatóik 
vezetésével – a Builder Summit keretében a bontás-
építés tematikát vizsgálják a résztvevők. A fesztivál során 
egy központi installáció is megépítésre kerül, amely az 
építés szentélyeként, egyfajta spirituális helyként és 
rendezvénytérként funkcionál. A zárónapon mindenki 
számára nyitott, zenei minifesztivállal ünnepel az esemény 
Zalahaláp bazaltbányájában, annak posztapokaliptikus 
kráterében. A nemzetközi építész sztárokat is felvonultató 
rendezvény a Hello Wood építészstúdiója által kerül 
megrendezésre. 
A Builder Summit a Hello Wood részvételen és cselekvésen 
alapuló, alternatív oktatási módszertana, a Builder Method 
értékeit szorosan magában foglalja. A Builder Method 
szentháromsága alapján projekteket, önmagunkat és 
közösséget épít.   

Tematika: Tájsebek 
A bezárt, elhagyatott bányák egyfajta tájsebek, izgalmas 
helyzetet teremtenek: az építőanyag termelés óhatatlanul 
magával vonja a bontást. Az ember által elhordott hegy 
ambivalenciáját, a beavatkozás és a természetesség, a bontás 
és építés, hiány, az üresség és a feltöltődés viszonyait 
vizsgálja jövő nyáron a Hello Wood művészeti fesztiválja. 
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EGER-VÍZ  
PATAKMŰVÉSZETI ŐRSÉG
A TÁJ KULTÚRÁJA, A KULTÚRA TÁJA!

A patak mentén a vízzel összefüggő kiállítások, land 
art installációk felállítására is kísérletet tesz a projekt.   
A fiatalok és a falvak lakosságának bevonásával elindul 
a patak „takarítás”, a helyi iskolákban pedig edukációs 
programok indulnak útjukra – reményeink szerint 
hagyományteremtő jelleggel.   
2023 során a művészeti programsorozat szakmai 
találkozókkal és konferenciákkal egészül ki, amelyek 
a vízháztartással, a klímaváltozás hatásaival, 
a patakrehabilitációval kapcsolatos témákat dolgozzák fel 
lokális kontextusba helyezve – a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park, a Pannon Egyetem, a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság, a WWF Magyarország szakmai segítségével.     

Megvalósító: Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet  
Helyszín: Nagyvázsony, Pula, Öcs, Vigántpetend, Kapolcs, 
Taliándörögd, Monostorapáti, Hegyesd, Diszel-Tapolca, 
Gyulakeszi, Nemesgulács, Badacsonytördemic, Szigliget  
Időpont: 2022 nyár - 2023 december  
Honlap: facebook.com/kapolcsiegylet

SZÖRNYEK ÉS 
SELLŐK

A Balaton-felvidék és a Déli-Bakony egyik csodálatos 
természeti értéke a Balatonba folyó, 32 km hosszú Eger-víz 
patak.    A patak melletti 13 település – Nagyvázsonytól 
Kapolcson át Szigligetig – a „vízmenti” történelem tanúi.  
Itt vezetett régen az egyik római hadiút; várak, monostorok, 
tanúhegyek és persze a valahai 39 vízimalom is része volt 
a történelemnek.    
Az Eger-víz patakművészeti őrség valóban különleges 
projekt - azt tűzte ki céljául, hogy az egyre értékesebb 
élővíz fenntarthatóságát tematizálja a művészet, 
a tudomány és a közösségi összefogás különböző eszközeit 
használva. A vizes élőhelyek, a források megőrzése 
érdekében 13 patakmenti település önkormányzata, 
civil szervezetei fognak össze és egyben a mikrorégió 
értékfeltárását is elvégzik.    
2023 tavasza és ősze között Eger-víz Napok címmel 
13 különleges, rendhagyó ökoművészeti szombatra 
kerül sor a falvakban és azok környékén. Ezeken 
debütál – többek között – a Free Style Jazz Orchestra 
közreműködésével készülő 13 tételes Eger-víz szvit is.    

A Szörnyek és Sellők programsorozatunkban a nyitott és 
fogékony kisgyermekek figyelmét irányítjuk játékosan 
a Balaton ökológiai értékeit fenyegető veszélyekre. Célunk, 
hogy a környezetünkre rácsodálkozó kisgyermekek 
szemléletének alakításához is hozzájáruljunk, természetesen 
játékos formában. A Szörnyek és sellők átfogó ökológiai 
szemléletformáló projekt több pilléren nyugszik. 
Az edukációs program az 5-9 éves korosztályt 
célozza: a 2022-2023-as tanévben mintegy negyven 
általános iskolába jut el napközis foglalkozások 
keretében. Az egyedileg kidolgozott oktatási program 
játékos megközelítéssel mutatja majd be a Balaton 
ökoszisztémáját, a térség állat- és növényvilágát. 
2022 őszére elkészült a Szörnyek és Sellők – A balatoni 
kacsavész című mesekönyv is amely tavaszra egy 
színdarab formájában is életre kel. A darab ősbemutatója 
a 2023-as Gizella Napok – GyereKert gyerekprogramjainak 
keretén belül kap majd helyet, emellett júliusban és 
augusztusban további 9 strandon kerül még bemutatásra. 

Megvalósító: Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány  
Helyszínek: Veszprém, Badacsonytomaj, Csopak, Fonyód, 
Balatonfűzfő, Balatonederics, Révfülöp, Vonyarcvashegy, 
Balatonberény, Zánka  
Időpontok: edukációs program 2022 őszétől indulva, 
színdarab bemutatói: 2023. május-augusztus 
Honlap: muveszetekavidekfejlesztesert.hu/szornyek-es-sellok
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RENDHAGYÓ

VESZPRÉM ÉS A RÉGIÓ TEREI, ADOTTSÁGAI KÜLÖNÖSEN ALKALMASAK 
ARRA, HOGY HELYSZÍNKÉNT, SZOLGÁLJANAK KÜLÖNLEGES MŰVÉSZETI 
AKCIÓKHOZ, ÉS EGYEDI HANGSÚLYT ADJANAK TERMÉSZET-EMBER-MŰVÉSZET 
ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSÁNAK. AMI A MŰVÉSZET SZEMPONTJÁBÓL RENDHAGYÓ, 
A MINDENNAPI ÉLETÜNK SZEMPONTJÁBÓL ÉPP A LEGHÉTKÖZNAPIBB TÉR 
LEHET. EGY KÍSÉRLETI PERFORMANSZ A 4-ES BUSZON, SZÍNDARAB AZ ERDŐ 
MÉLYÉN, UTCASZÍNHÁZ A STRANDON, KORTÁRS IRODALMI SEREGSZEMLE EGY 
ZALAI ZSÁKFALUBAN, MODERN BÁBSZÍNHÁZ FELNŐTTEKNEK: KÜLÖNLEGES 
HELYSZÍNEKEN, RENDHAGYÓ MÓDON ALKOTÓ MŰVÉSZEK – AHOL EGY CSAVAR 
MINDIG VAN A TALÁLKOZÁSOK SZERKEZETÉBEN!  

A HAGYOMÁNYOS FORMÁKBÓL VALÓ KILÉPÉS MEGHÍVÁSA TERMÉSZETESEN 
A KÖZÖNSÉGNEK IS SZÓL: A NÉZŐK AKTÍV RÉSZESEIVÉ VÁLNAK 
A KÍSÉRLETEKNEK, ÚJ KAPCSOLÓDÁSOK JÖNNEK LÉTRE TÁJ, NÉZŐ ÉS ALKOTÓ 
KÖZÖTT, MIKÖZBEN A KÖZÖNSÉG KÖZÖSSÉGÉ VÁLTOZIK. A RENDHAGYÓ 
TEREK PÉLDAÉRTÉKŰVÉ VÁLVA ÚJ TÁVLATOKAT NYITNAK A HELYI 
KULTÚRASZERVEZŐK SZÁMÁRA IS, FOLYAMATOS MEGÚJULÁSBAN TARTVA 
VESZPRÉM ÉS A RÉGIÓ MŰVÉSZETEKKEL ÁTSZŐTT HÉTKÖZNAPJAIT.  



INOTA

Amiképpen az önmagában is látványos iparterületen pár 
évtizede még serényen zakatolt a gázturbinás csúcserőmű, 
árammal látva el az ország jelentős szeletét, úgy fogja 
INOTA a legfrissebb impulzusokkal ellátni azokat, akik 
nyitottak az esetenként az aktuális kort is meghaladó 
alkotásokra és az azokkal összeforró technológiákra. És itt 
nem áll meg a projekt: INOTA szilárd célkitűzése a szakmai 
párbeszéd létrehozása a különböző művészeti ágak és 
a kreatívipar képviselői között, amely segítségével egy 
jövőbe mutató, nagyívű vízió jöhet létre a három ikonikus 
hűtőtorony tövében elterülő komplexum hasznosítási 
lehetőségeiről.   
De az elsődleges cél az együtt gondolkodásra ösztönzés: 
INOTA ugyan egy fesztivál lesz, de a szórakoztatáson 
túl szeretne motiválni, felpezsdíteni, eszméket futtatni, 
ötletek csíráit elültetni a szemlélőben – akiből egy idő 
múlva akár a rendezvény egyik alkotója lesz. 2023 őszét 
és a fenti öt nagybetűt már most érdemes beírni ceruzával 
a naptárakba.   

Megvalósító: Hardrock Kft. 
Időpont: 2023. 08. 31. – 09. 03. 
Helyszín: Várpalota - Inota 
Honlap: inota.tech

A kortárs kultúra missziója a befogadás alapélményén 
túlmenően mindig az volt, hogy reagáljon a világ 
történéseire, a körülöttünk zajló folyamatokra. A 21. 
század extrém kihívásai extra erős válaszokat követelnek, 
INOTA pedig ennek megfelelően lép a képbe: a projekt 
Magyarország legnagyobb ívű, válaszokat kereső, definitív 
audiovizuális fesztiválját alapozza meg Veszprém 
megyében, kifejezetten fajsúlyos nemzetközi fellépőkkel, 
alkotókkal, vizionáriusokkal.   
Úgy is mondhatnánk, hogy INOTA 2023-ban esztétikai 
dimenziókaput nyit meg az ötvenes években épült 
gyárkomplexum területén, aminek gravitációja az 
elképzelések szerint olyan hasonló elgondolású fesztiválok 
mellé helyezi majd el a hazai programot, mint a berlini CTM 
és Atonal, a krakkói Unsound vagy az ausztriai Elevate – 
a későbbiekben akár partnerségre is lépve velük.   
Ezek a rendezvények egytől egyig az experimentális zene, 
az útkereső vizuális alkotások, az előremutató kortárs 
tánc, a legfejlettebb technológia és a hozzájuk kapcsolódó 
gondolatkísérletek közös halmazában kutatják az emberiség 
jelenének dilemmáit és jövőjének lehetőségeit, gyakran már 
az interdiszciplinaritást is meghaladva bekategorizálhatatlan, 
újszerű, innovatív, hibrid művészeti formákat hozva létre. 
Olyanokat, amilyenek még sosem jöttek szembe velünk, 
viszont amik ezt követően egy életre velünk maradnak. 
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ROMKONCERTEK

között tudhattuk Beck Zolit (30Y), Vecsei H. Miklóst, Szávai 
Viktóriát, G. Szabó Hunort (The Qualitons), az Ivan and the 
Parazol duót, Szűcs Krisztiánt (HS7), Szálinger Balázst, 
Balla Gergőt (Platon Karataev) és Prieger Zsoltot (Anima 
Sound System) is. 
A Romkoncertek 2023-as eseményei újra elviszik 
a Balaton-felvidék és Veszprém legszebb romjai közé az 
irodalmat és a zenét. Az EKF-évben a veszprémi Margit-
romoknál, a nagyvázsonyi pálos kolostorromnál, a dörgicsei 
Boldogasszony templomromnál és a balatoncsicsói 
Szent Balázs templomromnál várjuk izgalmas, egyedi 
előadásokkal a látogatókat.

Megvalósító: Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért 
Közalapítvány 
Időpont: 2023 során folyamatosan 
Helyszín: Veszprém, Nagyvázsony, Dörgicse, Balatoncsicsó 

Honlap: facebook.com/veszprembalaton2023

Veszprém és a Balaton-felvidék egyedülállóan gazdag 
középkori örökséggel rendelkezik, hiszen a régió 
településeit járva lépten-nyomon kolostor-, templom-, 
kápolna- és várromokra bukkanunk. Ezeket a helyszíneket 
tölti meg élettel és művészettel a Veszprém–Balaton 2023 
Romkoncertek programsorozata.   
Az irodalmi és zenei fókuszú események a nagy 
tömegeket vonzó fesztiválokkal szemben a személyesebb, 
intimebb kapcsolódás lehetőségeit teremtik meg az 
előadók, a közönség és a környezet között, éppen 
ezért az előadások kis létszámú, maximum 100-150 
fős látógatószám mellett valósulnak meg. A minimális 
környezetterhelés, a természet és a történelem értékeinek 
felfedezése és védelme szintén kiemelten fontos eleme 
a programsorozatnak, ezért az előadásokat ZERO WASTE, 
vagyis hulladékmentes eseményként szervezzük meg.  
A 2021. augusztusában startoló programsorozat a hazai 
irodalmi, zenei és színházi élet neves előadóit vonultatta 
fel a régióban, így többek között a Romkoncertek fellépői 
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RENDHAGYÓ 
TEREK 
SZÍNHÁZ KÍVÜL ÉS BENNÜNK 

„Színház az egész világ.” Shakespeare mondatát – 
a körülöttünk található környezeti és épített terekre 
vonatkozóan – a Rendhagyó terek című színházi 
programsorozatunk igyekszik kézzelfoghatóvá tenni. 
Kihozzuk a színházat az emberek közé – utcákra, 
tornacsarnokokba, parkokba, piacra, strandra –, és 
a klasszikustól eltérő helyszínekre, bányákba, hegyek 
tetejére, vagy akár egy obszervatóriumba. 
A Rendhagyó terek a színházi műfajok minél szélesebb 
spektrumát szeretné felmutatni, ezért a non-verbális 
színháztól, a vizuális és fizikai színházon át a bábszínház 
formanyelvét használó darabokig minden megtalálható 
a programsorozat repertoárjában. A gyermekeknek szánt 
előadásoktól kezdve a kifejezetten underground darabokig 
kalandozunk minden hónapban egy keddi napon. 

A hazai társulatok mellett francia és japán előadók is érkeznek 
hozzánk a projekt keretein belül. A programsorozat kiemelten 
kezeli a bábszínház műfaját, méghozzá a kifejezetten 
kamaszoknak vagy felnőtteknek szóló darabokat. Szeretnénk 
Veszprémben és a régióban is elültetni a gondolatot, hogy „a 
báb műfaj, nem pedig korosztály”. 
2023-ban összesen 12 színdarab szólal meg 5 helyszínen – 
Veszprémben és a régióban egyaránt.  

Megvalósító: VEB 2023 Zrt., Erős Táncért Alapítvány 
Időpont: 2022 és 2023 során folyamatosan 
Helyszín: Veszprém, Bakonybél, Alsóörs, Nagyvázsony, 
Ajka  Megvalósító: VEB 2023 Zrt., Erős Táncért Alapítvány 
Időpont: 2022 és 2023 során folyamatosan 
Helyszín: Veszprém, Bakonybél, Alsóörs, Nagyvázsony, Ajka
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OLVASÓKABIN 
KÍVÜL TÁGASABB 

Az Olvasókabin projektünkkel egy olyan rendhagyó teret 
szerettünk volna létrehozni, amely a természet szeretetét, 
a környezettudatos gondolkodás és a mindennapi 
rohanásból való kiszakadás fontosságát közvetíti az 
irodalom által. Összekapcsolja az erdőt, a művészetet és az 
embert. Mindemellett pedig olyan programok létrehozására 
is lehetőséget ad, amelyek a fent említett értékek mellett, 
az olvasás népszerűsítését, és a helyi kulturális és 
tudományos örökség ápolását célozzák meg.    
A nem mindennapi tér inspirálóan hat és az 
olvasást is népszerűsíti a fiatalok körében. A kabin 
számtalan edukációs lehetőséget is magában rejt. 
A környezettudatosságra nevelést segítik elő a tematikus 
polcok és a kabinnál vagy ahhoz kapcsolódva megvalósuló 
programok is. Kutatások bizonyítják, hogy a fiatalok 
körében egyre fontosabbá válik a környezettudatos 
szemlélet és a természet védelme. Az erdei olvasókabin 
tulajdonképpen ennek a két körnek, az irodalomnak és 
a környezettudatosságnak az ötvözése. 
A MOME Építészeti Intézetének hallgatói (Formanek Liza és 
Fazakas Imola) által tervezett kabin Baló Dániel, a MOME 
oktatójának vezetésével épült meg az Ajka-Csingervölgy 
melletti parkerdőben, túraútvonalak találkozási pontjánál.     

Megvalósító: Kristály-völgy Egyesület 
Időpont: 2022 szeptemberétől folyamatosan 
Helyszín: Ajka, Csingervölgy  
Honlap: facebook.com/Kristály-völgy-Egyesület-
Ajka-1706389469643182 
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HIDAK

PROGRAMUNK MÁR A KEZDETEKTŐL AZ EGYMÁSHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁST, AZ 
EGYÜTTÉLÉS KULTÚRÁJÁNAK ERŐSÍTÉSÉT TŰZTE KI CÉLUL: HIDAKAT ÉPÍTÜNK 
A VÁROS ÉS A RÉGIÓ SZEREPLŐI, AZ ITT ÉLŐK, ITT ALKOTÓK ÉS TÁVOLI 
BARÁTAIK, A LEGKÜLÖNBÖZŐBB TÁRSADALMI CSOPORTOK, TRADÍCIÓK 
ÉS KULTURÁLIS KÖZEGEK KÖZÖTT. CÉLUNK, HOGY PROGRAMJAINKKAL 
ELŐSEGÍTSÜK EGYMÁS JOBB MEGISMERÉSÉT, TÖRÉKENY MEGÉRTÉSÉT, ÉS 
A RÁCSODÁLKOZÁS ÉLMÉNYÉT. OLYAN KÖZÖSSÉGBEN SZERETNÉNK ÉLNI, 
AHOL MEGTALÁLJUK A SZAVAKAT – VAGY ÉPPEN A SZAVAKON TÚLIT – AKKOR 
IS, AMIKOR ÉRZÉKENY, NEHÉZ TÉMÁKKAL TALÁLKOZUNK.  

HISSZÜK, HOGY LEGINKÁBB SZEMÉLYES ÉLMÉNYEKKEL TAPASZTALHATJUK 
MEG, MILYEN ÉRTÉKEI VANNAK MINDANNAK, HOGY A TÖBBSÉGI KULTÚRÁN 
BELÜL EGY KIS KÖZÖSSÉG IS MEGŐRIZHETI A MAGA KULTÚRÁJÁT, TRADÍCIÓIT. 
NEM PUSZTÁN EGYMÁS MELLETT ÉLÉS EZ, HANEM VALÓDI KAPCSOLÓDÁS 
– AMELY RÉVÉN EGYMÁS GONDOLATAIT ÁTHATVA, EGYMÁS ÉRTÉKEIT 
FELERŐSÍTVE LESZÜNK KÉPESEK VILÁGKÉPÜNK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA. 



ROMANI DESIGN –  
EGYÜTT BERHIDÁÉRT 
A TRADÍCIÓKÖVETÉS MŰVÉSZETE  

összművészeti módszertana segítségével szoros kapcsolatot 
kívánnak kiépíteni a helyi roma lakossággal.    
Számos olyan programelem indult útjára 2022-ben, melyek 
segítségével a résztvevők együtt építik a roma kultúra 
presztízsét. Így például cigány nyelvoktatás, cigánytánc oktatás, 
divat- és kézműves foglalkozások, fodrászati titkok csábítják 
a roma fiatalokat. A program résztvevői médiaműhelyek keretein 
belül dolgozzák fel videó- és fotó kampányok segítségével az 
olyan jeles napokat, mint a Roma Holokauszt vagy a Nemzetközi 
Roma Nap. A tehetségek kibontakoztatására jött létre a Gypsy 
All Stars előadói műhelymunka-sorozat, ahol a Berhidán élő 
muzsikus családokkal, hangszeres zenész fiatalokkal dolgoznak 
együtt a helyi zenekar összeállításán és fejlesztésén a meghívott 
neves zenész mentorok.   
 Az egész évben zajló, az egész települést megmozgató 
munka és programok között néhány igazán látványos, 
kiemelt esemény is helyet kap, így például:  

 – Berhida Self Made Fashion Days májusban 
 – Együtt Berhidáért Biennálé Kiállítássorozat júniustól 
november végével bezárólag  

 – Gypsy All Stars Tehetség Gála októberben 
 – Holiday Fest Családi Fesztivál decemberben, a kétéves 
program zárásaként.   

Megvalósító: Amaro Trajo – Életünk Roma Kultúráért 
Alapítvány 
Időpont: 2022 és 2023 során folyamatosan 
Helyszín: Berhida 
Honlap: facebook.com/romaniforberhida

Közösségépítés és edukáció – ez a két kulcsszava 
a berhidai térségben megvalósuló, kulturális sokszínűségre 
épülő programnak.   
A Romani Design alapító-tervezőinek - Varga Erika és Varga 
Helena – vezetésével megvalósuló nagyszabású projekt 
a tervezők sokszínű roma közösségekben, hosszú évek 
során megszerzett változatos szakmai tapasztalatára épít. 
A Romani Design 11 éve katalizátorként működve számos 
pozitív folyamatot generált a divat és a kortárs dizájn 
szegmensén keresztül. A hagyományos értékek modern 
kontextusba helyezésével az iparművészet, a divat, a média 
világában, innovatív nyelvi formában tud megszólalni, saját 
pozíciót elfoglalva a szektor vezető szereplői között. A roma 
származású testvérpár közösségük elismert tagjai, kulturális 
szokásaik kiemelkedő ismerői, amely tudás nélkülözhetetlen 
az általuk vállalt program megvalósításához. 
A projekt a régióban élő hátrányos helyzetű roma fiatalok és 
közösségek edukációs fejlesztését tűzte ki célul, összművészeti 
eszközök használatával és valódi tudásátadással. A projekt 
egyúttal egy magas intenzitású, eredményorientált, oktatási és 
közösségépítő program, amely a fejlesztés és tehetséggondozás 
területén holisztikus pedagógiai szemléletű képzést valósít 
meg a berhidai térségben. A kulturális sokszínűségre építő, 
mindenki által elérhető programelemek támogatják a kultúrák 
összefonódását, emellett az elfogadáson és együttműködésen 
alapuló újfajta jövőképet fogalmaznak meg a régió számára.   
A közösségépítés egyik fontos eleme, hogy a roma 
közösség maga is részévé váljon az adott település 
kulturális vérkeringésének. A program során a megvalósítók 
egyedülálló, a roma közösségeket mobilizáló, saját 
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NEMZETISÉGI 
FESZTIVÁL AZ AGÓRA 
SZERVEZÉSÉBEN

Mindebben partnereink lesznek a veszprémi ukrán, örmény, 
lengyel, valamint német nemzetiségi önkormányzatok – de 
a korábbi hasonló rendezvényekhez képest újító jellegű az 
a kezdeményezés, hogy országos szervezetekkel dolgozunk 
és külföldi művészek bemutatkozására is lehetőséget 
adunk a fesztivál programjában. 
Kiemelt hangsúlyt kapnak a gasztronómiai hagyományok 
is. Ezek azok az élmények, amelyek talán a legkönnyebben 
nyitják meg az utat az érdeklődők számára egy-egy nemzetiség 
kulturális értékeihez. A fesztivál során a hagyományos 
kóstolók mellett vállalkozókat is szeretnénk bevonni, hogy az 
ételek – régi és új formájukban egyaránt – minden résztvevő 
számára (és talán majd a fesztiválon túl is) megismerhetők, 
megkóstolhatók, vagy akár hazavihetők legyenek. 

Megvalósító: Agóra Veszprém Kulturális Közpon
Időpont: 2023. 08. 12-13. 
Helyszín: Veszprém
Honlap: agoraveszprem.hu

CHRISTKINDL 
FEST
„AHÁNY HÁZ, ANNYI SZOKÁS. ”

Az énekes, dramatikus produkciók, családi manóműhely, 
karácsonyi vásár és kézműves foglalkozások 
mellett helytörténeti kerekasztal beszélgetésekre 
(Stammtisch), a Bakony és a Balaton-felvidék karácsonyi 
néphagyományainak, az adventi ünnepkörhöz 
kapcsolódó jeles napok, népszokások bemutatására 
is sor kerül. Megnyílik továbbá a Christkindl kiállítás, 
a német ajkú településeink zenei örökségét ápoló 
Heimatklang Énekegyüttes is fellép és a Kocsmaszínház 
(Wirtshaustheater) is egyedi élményt ígér, ahol sajátos 
forgatókönyv szerint kóstolhatunk helyi ételeket, 
hagyományos ételköszöntőkkel kísérve. 

Megvalósító: Városlődi Villa Nonprofit Kft. 
Időpont: 2023. 12. 15-17. 
Helyszín: Városlőd, Iglauer Park 
Honlap: iglauerpark.hu/programlehetosegek 

2023 augusztusában viselet- és divatbemutatókkal, 
mesterségbemutatókkal, koncertekkel, táncbemutatókkal, 
színdarabokkal, ételkóstolókkal, kreatív gyermekfoglalkoztató 
programokkal és játszóházakkal – igazi nemzetiségi kulturális 
kavalkáddal töltjük meg a Kálvin János Parkot!  
Az Agóra szervezésében korábban számos nemzetiségi 
nap keretében találkozhattunk, ismerhettünk meg 
a veszprémi identitásban fontos szerepet betöltő 
nemzetiségi csoportokat, de ezúttal egy nagy, közös 
együttlétet tervezünk. A nemzetiségek nem elszigetelten 
jelennek meg, hanem együtt, egy rendezvény keretein 
belül ismerhetik meg egymást és mutathatják meg 
értékeiket a látogatóknak. Személyes élményeken 
keresztül tapasztalhatjuk meg, milyen értékei vannak 
mindannak, hogy a többségi kultúrán belül egy kis közösség 
is megőrizheti a maga kultúráját, tradíciót. Szintén 
erénye a programnak, hogy az együttélés kultúráját is 
megteremti, amennyiben a többségi és a nemzetiségi 
kultúra nem pusztán egymás mellett él, hanem egymást 
áthatva, egymás értékeit felerősítve képes kulturális 
teljesítményekre.   

A városlődi Iglauer Parkba várunk családokat, érdeklődőket 
2023. december 15. és 18. között, ahol életre kel 
a néphagyomány. A park 12 épületében ezen a hétvégén 
betekintést nyerhetünk a környék nevezetes karácsonyi 
népszokásába.  
A „Christkindl Spiel” karácsonyi énekes népszokás 
a Bakony és a Balaton-felvidék németek lakta falvaiban” 
2021-ben UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékébe is bekerült. A Christkindl Spiel a reformáció 
idejétől élő énekes népszokás, amely Magyarországon 
először a 18. században a Bakony és Balaton-felvidék 
németek lakta településein jelent meg. A 8–15 éves 
gyermeklányok december 24-én reggeltől éjfélig 
járják a falut szerepüknek megfelelő viseletbe öltözve, 
fejdísszel vagy díszes pártával a fejükön. Minden házba 
bekopognak, hogy játékukkal vigyék az örömhírt: 
megszületett a Kisjézus. A német nyelvű, verses, énekes 
játékukat csengőszóval kísérik. A verseket, énekeket 
és az egyéb szövegeket a helyi hagyományok szerint 
a településen fennmaradt variációban tanulják és adják 
elő a csoportok. 
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TERÍTÉKEN – KERÜLJÖN 
ÉRTÉK AZ ASZTALRA!
JÓÍZŰ KEREKASZTALBESZÉLGETÉSEK 
SOROZATA AZ EKF RÉGIÓBAN  

a településeken működő közösségek képviselői között zajló 
kötetlen beszélgetések, melyek mindig valamilyen aktuális 
szervezetfejlesztési, vállalati kultúrát, aktuális munkaügyi 
kérdést járnak körül.   
 A helyi közösségek pedig bemutatják a vállalkozások számára 
a helyben megvalósítandó, támogatandó céljaikat.   A 
vállalkozások a kisközösségek mindennapjait nehezítő 
körülményekben nyújtanak támogatást, segítő kezet vagy 
partnerséget. Így került gyümölcsaszaló gép a nemesgulácsi 
óvodába, így kapott focimezt a vászolyi focicsapat és itt 
született meg az az összefogás, melynek keretén belül 
megújul Nemesgulács művelődési házának udvara. 

Megvalósító: VEB 2023 Zrt.
Időpont: 2022-2023 során folyamatosan 
Helyszín: Bakony-Balaton Régió 
Honlap: veszprembalaton2023.hu

GENERÁCIÓS HÍD
FALAKAT BONTUNK, HIDAKAT ÉPÍTÜNK  

Az EKF program megvalósítóiként alkalmunk nyílik helyi 
kis közösségek életének mindennapjaiba is bepillantást 
nyerni. Úgy döntöttünk, páratlan értékeik miatt láthatóságot 
biztosítunk mindannak a kicsiny, ám annál jelentősebb 
csodának, amelyet megtapasztalhatunk. A megismert lokális 
értékek ugyanis számos ponton egybe esnek az EKF program 
szellemiségével.    
A Terítéken állomásain olyan fontos témákat érintünk, 
mint a vállalati felelősségvállalás, a zöld szemléletmód, 
a környezeti fenntarthatóság, a családbarátság és mindezek 
érvényesítése a munkahelyeken, függetlenül attól, hogy kis-, 
közép- vagy nagyvállalati kategóriáról van-e szó. 
Cégeket hívunk meg egy terített asztal mellé, és beszélgetünk 
a mindennapjainkat érintő problémákról, dilemmákról, 
jó és rossz tapasztalatokról – mindehhez pedig felkért 
szakértők nyújtanak segítséget. E tudásmegosztásra és 
tapasztalatcserére barátságos alkalmat kínáló találkozók 
valójában meghívott szakértők és a helyi vállalkozások, illetve 

Meg nem értés, kommunikációs szakadékok, elszigetelődés 
– sok esetben ezek a tényezők vezetnek a generációk 
közötti feszültségekhez. Ezt felismerve, közösségépítési 
szándékkal indítottuk el 2021-ben a Generációs Híd 
műhelymunkákat a Pannon KözTéren.    
A műhelymunka tagjainak találkozási alkalmaiból 
eseménysorozatok ötletei körvonalazódtak, a résztvevők 
hagyományőrző és sportprogramokat találtak ki, melyek 
előkészítésében és megvalósításában is részt vettek.    
Balkonkertészet, rétesnyújtás, pizzasütés, táskavarrás, 
barkácsolás, és családfakutatás is szerepel 
a programdélutánok tematikájában. 
Az értékes, együtt töltött idő mellett, az események 
középpontjában a résztvevők közötti tapasztalatcsere, az 

eltérő generációkat képviselők közötti párbeszéd indukálása 
áll. A téma és a közös munka segíti oldani a generációs 
különbségeket, és elindítja a kommunikációt, az egymás felé 
nyitást – ezt a folyamatot mentori munka is segíti.   
A Generációs Híd olyan projekt, mely nemcsak a különböző 
korosztályok, hanem az általunk létrehozott és működtetett 
közösségi terek között is kapcsolódást képez. A Jutasi 
KözTéren telepített Pillangó Liget fenntartása szintén 
generációk közötti együttműködés keretein belül valósul meg.   

Megvalósító: VEB 2023 Zrt.   
Időpont: 2022-2023 során folyamatosan  
Helyszín: Veszprém, Pannon KözTér  
Honlap: ekfpontok.hu/oldal/pannon-kozter-program 
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TÜKÖRKÉP
NEM VÉLETLEN, HOGY A MŰVÉSZEK NAGY ELŐSZERETETTEL JÁRNAK IHLETET 
MERÍTENI A BALATONHOZ, A TANÚHEGYEK ÖLELÉSÉBE VAGY A BAKONYI 
ERDŐKBE. A TÁJ ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET, A KULTÚRA, A HAGYOMÁNYOK 
ÉS AZ A GAZDAG ÖRÖKSÉG, AMI ITT FELLELHETŐ, NEM CSAK SAJÁT, HELYI 
IDENTITÁSUNKAT ERŐSÍTI, HANEM AZ ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEKEN KERESZTÜL, 
A MŰVÉSZET KÖZVETÍTÉSÉVEL SZÉLESEBB KÖRBEN IS MEG TUDJA MUTATNI 
AZOKAT A TÖRTÉNETEKET ÉS ÉRTÉKEKET, AMIK A VÁROST ÉS A RÉGIÓT AZ 
ELMÚLT ÉVSZÁZADOKBAN FORMÁLTÁK ÉS FORMÁLJÁK MOST IS.

SZERETNÉNK MEGMUTATNI, HOGY A HAGYOMÁNY, EGY HELY TÖRTÉNETI 
EMLÉKEZETE NEM FELTÉTLENÜL CSAK MÚLTIDÉZŐ NOSZTALGIA TÁRGYA 
LEHET, HANEM ÉLŐ ÖRÖKSÉG, A JELEN SZEMPONTJÁBÓL IS ELEVEN 
IDENTITÁSFORMÁLÓ ERŐ, AMI MINDENNAPI ÉLETÜNK, SZEMÉLYISÉGÜNK 
SZERVES RÉSZE. KORTÁRS SZEMMEL NÉZÜNK BELE ABBA A TÜKÖRBE, VAGY 
INKÁBB TÜKRÖZŐDÉSEK SOKASÁGÁBA, AMIBEN RÉGIÓNK AZ EURÓPAI 
MŰVÉSZET TÖRTÉNETÉBEN, KÖZÉLETBEN, POLITIKÁBAN BETÖLTÖTT 
SZEREPÉT LÁTJUK VISZONT. FELIDÉZZÜK AZON CSALÁDOK, KARAKTEREK, 
MIKROKÖZÖSSÉGEK OLYKOR ELFELEDETT TÖRTÉNETÉT, ARCAIT, AKIK MA IS 
INSPIRÁCIÓT JELENTHETNÉNEK, AKIKNEK A NYOMAI MA IS JELENTÉSKÉPZŐ 
ERŐVEL BÍRNAK. A MAI TERMÉSZETI- KULTURÁLIS ADOTTSÁGAINKAT AZ 
IDEÉRKEZŐ MŰVÉSZEK ÁLTAL ÁRNYALT TÖRTÉNETI TÜKRÖKÖN KERESZTÜL, 
INTERPRETÁCIÓKBAN TANULJUK ÚJRA FELISMERNI, ÉS BÍZUNK BENNE, HOGY 
EDDIG NEM TUDATOSULT MOTÍVUMOK, TARTOMÁNYOK IS FORMÁT ÖLTENEK 
ELŐTTÜNK. A TÜKÖRKÉPEKBEN ELMÉLYÜLVE OLYKOR IDENTITÁSERŐSÍTŐ, 
OLY KOR KRITIKUS TÁVLATOKBAN PRÓBÁLUNK SZÁMOT VETNI AZZAL, KIK 
VAGYUNK, MIK IS AZ IDENTITÁSUNK ALKOTÓELEMEI.



BALATON-IHLETTE FRISS 
MŰVÉSZI ÁRAMLATOK
MŰVÉSZETI REZIDENCIAPROGRAMOK

költő a költészet nyelvén osztja meg velünk a Bakony-
Balaton kultúrtájban átélt élményeit 2023 tavaszán. 
A meghívott szerzők ittlétének célja nem csupán az irodalmi 
alkotás lesz. A verseket felkért műfordítók a költőkkel 
közös munka során a különféle nyelvek adottságaihoz 
igazodva adaptálják, végeredményként pedig többnyelvű 
verstár születik, amelyet középiskolai és egyetemi 
előadásokon megismertetjük a fiatal, irodalomra fogékony 
célközönséggel is. 
A Balatorium A. I. R. rezidenciaprogram 2023 tavaszán már 
második alkalommal fogad hazai és nemzetközi művészeket 
– ezúttal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával 
együttműködésben. A program célja, hogy a résztvevő 
művészek hely- és kontextus-specifikus kutatásokból 
kiindulva hozzanak létre új műveket, reflektálva a Balaton 
sérülékeny ökológiai állapotára, a tudomány és a művészet 
párbeszédének előremozdításával. Az alkotások a Balatorium 
projekt keretében megszervezésre kerülő Ökológiai Hétvégén 
kerülnek bemutatásra. 

Megvalósítók: Művészetek Háza Veszprém, Magyar FordítóHáz 
Alapítvány, PAD Alapítvány
Helyszín: Veszprém és a régió
Időpont: 2023 során folyamatosan

Európa Kulturális Fővárosaként kiemelt célunk, hogy 
a Veszprém-Balaton régiót, mint kulturális-kreatív 
térséget a kortárs képzőművészet eszközeivel, friss 
szemléletű alkotásokkal mutassuk be. A művészeti 
rezidenciaprogramok formátuma több projektünk és 
partnerünk eszköztárát gazdagítják: a Művészetek Háza 
Veszprém, a Balatorium projektünk szakmai partnerei és 
a Füredi Fordítóház mind építenek e nagyon egyedi és 
személyes kapcsolódási lehetőségre. 
Hiszünk abban, hogy a Balatonról alkotni elsősorban 
a Balatonnál lehet. Hazai és külföldi alkotókat hívunk 
meg vagy választunk ki pályázati úton, akik több hétre is 
a balatoni táj lakóivá válnak. A megszülető képzőművészeti, 
fotóművészeti, ökológiai, összművészeti és irodalmi művek 
közös nevezője, hogy a Balaton ihleti őket: a meghívott 
alkotók a helyszínen megélt élmények és benyomások 
birtokában hozzák majd létre egyedülálló alkotásaikat. 
A nemzetközi művésztelepek lakói az itt szerzett 
benyomások, a különleges hangulatú balatoni 
atmoszférában átélt élmények által ihletett alkotásokat 
hoznak majd létre, melyek reflektálnak a Balatonra, mint 
kulturális tájegységre, vagy akár, mint ökológiai kihívások 
metszéspontjában formálódó természeti közegre. 
Irodalmi rezidenciaprogramunk keretében a balatonfüredi 
Magyar FordítóHáz szervezésében hat jelentős európai 

 
Balaton Eye képző- és fotóművészeti rezidencia programok  
2023-ban a Művészetek Háza Veszprém által koordinálva:

FOTÓMŰVÉSZET

Europa Archiv – Eric Kessels (Nl), Thomas Mainlaender (F) –  
2023. június – augusztus

Noémie Goudal (F) – 2023. június

Dafna Talmor (IL/GB) – 2023. június

KÉPZŐMŰVÉSZET

Christoph Dahlhausen [D] – Fényinstalláció – 2023. június

The Mirorr Of Space. Bernát András –  Peter De Thouars (RI/NL) – 2023. július

Néma Júlia – Balaton-Felvidéki Vulkanikus Kőzetek Felhasználásával  
Készült Fatüzes Kerámia Kutatási Program – 2023. július
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BOGLÁR 50 
VÁRATLAN KULTÚRA 

Az EKF szakmai programja Váratlan Kultúra címmel több 
képzőművészeti – és részben összművészeti – projekt 
meghívásával és támogatásával tiszteleg a neoavantgarde 
e fontos hazai fejezetének helyettesíthetetlen és szellemi 
kisugárzását tekintve máig érvényes, európai öröksége 
előtt. Abban bízunk, hogy a történeti kiállítások és 
performatív eseménysorozatok a neoavantgarde európai 
beágyazottságát felkutatva a jelen számára is megnyitják az 
örökséget.  

2023 során az alábbi projektek valósulnak meg a Váratlan 
Kultúra ernyője alatt: 
A boglári kápolnaprojekt – Kiállítás a Vaszary Galériában 
Kurátor: Mélyi József, kurátorasszisztens: Kergyó Zsófia  
Időpont: 2023. május - augusztus
Helyszín: Balatonfüred, Vaszary Galéria 
Honlap: vaszarygaleria.hu 
Performatív archívum: Balatonboglár 1970-73 
Időpont: 2023. augusztus - október 
Helyszín: Balatonboglár 
Honlap: kulthalo.babelcamp.hu 
Attalai Gábor kiállítás 
Időpont: 2023. szeptember – december  
Helyszín: Veszprém 
Honlap: muveszetekhaza.hu 
Kultúrdomb a Kultúrvölgyben 1973/2023 
Időpont: 2023. július 
Helyszín: Kapolcs 
artpool.hu/boglar/KulturDomb.html

A váratlan kultúra szellemidézése  
„A hatvanas években Magyarországon is megjelent az 
új, kritikus és offenzív neoavantgárd kultúra. Kivirágzása 
váratlanul érte a magyar kulturális és politikai életet. 
Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a kiüresedő 
klasszikus avantgárd helyébe lépett, amely Közép-Európában 
a totális represszió után épp ekkor kelhetett újra életre. 
A világtrenddel szinkronban lévő neoavantgárd viszont 
már váratlan kihívás volt a keleties hatalom számára: 
kibontakozását társadalmi aktualitása miatt kifejezetten 
akadályozta. De erre a kultúrára nem csupán a környezetéhez 
való viszonyában, hanem önmagában is – folyton változó, 
mindig új megjelenési formái okán – a váratlanság nyomta 
rá bélyegét. E váratlanság legbenső forrása az ismeretlen 
valósággal szembenéző művészi magatartásban rejlett. 
A váratlan kultúra alkotói hagyták meglepni magukat a lélek 
és szellem belülről, a kor és a történelem kívülről érkező új 
meg új kihívásaitól. Ez a magatartás jelent meg műveikben 
stílusjegyként, spontán önszerveződésükben a nyilvánosság 
új formáinak és tereinek megtalálásában. 
Galántai György balatonboglári kápolnaműtermét 1970-73 
között nyaranta az új művészet kiállítótereként működtette. 
A kiállító művészek, hozzá hasonlóan, nagyobbrészt 
budapestiek voltak, mivel az egyetlen magyar nagyvárosban 
kristályosodott ki a világgal szinkronban lévő magyar 
neoavantgárd. Szentjóby Tamás társaival ott szervezte az első 
magyar happeninget, Halász Péterék kísérleti színházi társulata 
– betiltása után – az első magyar lakásszínházat, de a boglári 
kápolnában és körülötte bemutathatta az estétől másnap 
reggelig tartó King Kong című darabját is. ” – Tábor Ádám 
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2023 során a magyarországi 
neoavantgard két kiemelkedő 
alkotója, Bak Imre és Maurer 
Dóra egy-egy meghatározó 
alkotói korszakában készült 
műveivel találkozhatunk 
a balatonfüredi Vaszary 
Galériában. 

BAK IMRE: 
HELYZETEK 
MŰVEK 2004-2022

MAURER DÓRA 
KIÁLLÍTÁS 

Maurer Dórát művészete, pedagógiai és határokon átívelő 
művészetközvetítői tevékenysége mind a hazai, mind pedig 
a nemzetközi művészeti színtér meghatározó alakjává 
tette. Nemzetközi hírnevét a 2019-ben a londoni Tate-ben 
megrendezett retrospektív kiállítás méltán fokozta. 
A balatonfüredi Vaszary Galéria Maurer korai grafikai 
munkáiból, festményeiből, konceptuális fotóműveiből mutat 
be egy sokrétű válogatást. A kiállítás meghatározó kérdései 
közé tartozik a történetiség problematikájának megjelenése 

Maurer több mint hat évtizedes tevékenységében: 
a művészettörténeti referenciák sokrétű játéka, az időbeliség 
bemutatásának lehetőségei, a történetek és narratív 
struktúrák vizualizációjának és (kor)relativitásának dilemmái. 

Időpont: 2023. szeptember - december. 
Megvalósító: Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó NKft. 
Helyszín: Balatonfüred, Vaszary Galéria 
Honlap: vaszarygaleria.hu

A Vaszary Galéria kiállítása első alkalommal tekinti át Bak 
Imre 2004 és 2022 között alkotott sorozatait, bemutatva az 
életmű alakulását. A tárlat egyes szekciói az életmű újabb 
szakaszainak főbb műcsoportjaira fókuszálnak, bemutatva, 
hogy miképpen tér vissza Bak művészetében a geometrikus 
absztrakció és a figuratív asszociációk jelentéstani 
játéka, mennyiben jellemzi az újabb alkotásokat a hard 
edge festészet és a digitális allúziók kettőssége és 
a metafizikai terek érzéki vibrálása, miképpen gondolja 
újra Bak a (geometrikus) festészet hagyományait és saját 
motívumkészletét. 
Bak Imre művészetére az utóbbi időszakban kiemelt 
nemzetközi figyelem irányul: festményei a közelmúltban 
a londoni Tate és a New York-i Metropolitan Museum 
gyűjteményébe is bekerültek. Életművének legújabb 
korszakairól azonban 2003 óta nem született áttekintés 
és a balatonfüredi tárlat ezt a hiányt igyekszik pótolni. 
A kiállítás címe a művész által az elmúlt években gyakran 
használt, sokértelmű képcímet idézi, amely egyszerre 
utal a formák helyzetére, az életmű (át)alakulása során 
kialakuló újabb és újabb konstellációkra, illetve azokra az 
egzisztenciális helyzetekre, amelyek a változást motiválják. 

Időpont: 2023. január-május, 
Megvalósító: Balatonfüred Kulturális  
Közgyűjtemény Fenntartó NKft. 
Helyszín: Balatonfüred, Vaszary Galéria 
Honlap: vaszarygaleria.hu
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EGRY JÓZSEF 140
BALATON, SZICÍLIA, NERVI

Ugyanakkor a Balaton a szakrális témák keretévé is vált. 
Nem elhanyagolható, hogy Egry és felesége 1929-ben közel 
fél évet töltött Szicíliában, majd 1938 márciusában utaztak 
ismét néhány hónapra Olaszországba.    
Ezek a külföldi utazások inspirálták a tárlat koncepcióját 
is. A művész 1919–20 körüli badacsonyi letelepedését 
követően készült, balatoni képeit szeretnénk párhuzamba 
állítani az olaszországi utazások során készült, tenger menti 
alkotásokkal. E gondolat mentén célunk, hogy a különböző 
közgyűjteményekben megtalálható munkák mellett 
magántulajdonban lévő, féltve őrzött és a nagyközönség 
elől elzárt műveket is bemutassunk.  
Az évfordulóhoz kapcsolódva, szimbolikusan 140 
darab műalkotást felvonultató és a veszprémi múzeum 
mindhárom időszaki kiállítótermét megtöltő kiállítás 
rendhagyó kísérőprogramokkal is várja majd a közönséget, 
mint például élményközpontú múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal, egyedi tárlatvezetésekkel vagy akár 
gasztronómiai estekkel. 

Megvalósító: Laczkó Dezső Múzeum 
Időpont: 2023. június - október 
Helyszínek: Veszprém 
Honlap: ldm.hu

Egry József születésének 140. évfordulóját 2023-ban 
ünnepeljük. Az első világháborút követően Keszthelyen, majd 
Badacsonyban letelepedő művészt elsősorban a Balaton 
festőjeként tartják számon, ám ennél sokkal összetettebb 
életművet hagyott hátra. Talán kevéssé köztudott, hogy 
a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti 
gyűjteménye közel 50 darab Egry-képet őriz, köztük olyan 
jelentős főműveket, mint a Szent Kristóf a Balatonnál, vagy 
a Szivárvány. Ám számos személyes jellegű dokumentum, 
zömében levelek és fényképek is lapulnak a múzeumi 
adattárban.   Ennek fényében meglepő, hogy Veszprémben 
utoljára 2008-ban, több mint 10 éve találkozhatott a közönség 
Egryvel. Mégsem egy klasszikus életműkiállítást tervezünk 
a veszprémi múzeum 2023-ra megújuló főépületébe.    
Egry József 1916-ban, az első világháború háború során 
került a badacsonyi hadikórházba, ahol megismerkedett 
későbbi feleségével, Pauler Júliával. A háborút követően 
Keszthelyen, majd Badacsonyban élt és dolgozott, de 
a teleket rendszerint a fővárosban töltötte. A szakirodalom 
ezt az időszakot tartja fordulópontnak Egry festészetében.   
A háború előtti vastag faktúrájú olajképei fokozatosan 
feloldódtak, és megszülettek az atmoszférikus 
fényhatásokra épülő könnyed, már-már légies festmények 
és grafikák, amelynek témája legtöbbször a víz, a Balaton 
és azt környező táj a benne élő és dolgozó emberekkel. 
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PRIVÁT BALATON

A Privát Balaton programunkban a Balaton múltját, 
jelenét dolgozuk fel és teszük láthatóvá analóg és digitális 
eszközökkel, főként privát anyagok (fotók, videók, 
képeslapok) bemutatásával a Balaton-parti vasút- és 
hajóállomásokon, illetve a szélesebb közönség számára is 
elérhető közösségi oldalon, webes felületeken.    
A program egy kutató- és gyűjtőmunkával indult útjára 
2022-ben, ahol olyan történeteket és embereket kerestünk, 
akik szívesen megosztják velünk életük fontosabb, 
a régióhoz köthető eseményeit akár fotók, akár személyes 
elbeszélésük alapján.  
Tematikus formában jelennek meg a történetek – felidézzük 
például a balatoni fürdőruhadivatot, vitorlázás történetét, 
a téli Balaton világát, végigkísérjük a strandfürdők életének 
átalakulását, írók, költők (alkotó)útjait a balatoni partokon, 
Kelet és Nyugat találkozását a korabeli nyarakon.  
Az északi parton Balatonalmádiban, Balatonfüreden, 
Balatonakaliban, Révfülöpön, Badacsonytördemicen, 
Balatongyörökön, a déli parton pedig Balatonfenyvesen, 
Fonyódon és Siófokon, vasútállomások és megállóhelyek, 
hajókikötők forgalmas előterei, várótermei fogadják be az 
egyszerre közös és személyes emlékeinket, élményeinket 
feldolgozó kiállításokat, installációkat.  

Megvalósító: Lipták Gábor Városi Könyvtár 
Időpont: 2023. május - október 
Helyszínek: Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonakali, 
Révfülöp, Badacsonytördemic, Balatongyörök, Balatonfenyves, 
Fonyód, Siófok
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JÖVŐ IDŐ

BÁR AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA CÍMET HIVATALOSAN CSAK 2023. 
DECEMBER 31-IG VISELJÜK, PROGRAMUNK ÚGY ÉPÜL FEL, HOGY A 2023 
UTÁNI JÖVŐNEK IS BIZTOS ALAPOKAT TEREMTVE  LÉPTÉKVÁLTÁSHOZ ÉS 
FEJLŐDÉSHEZ SEGÍTSE VESZPRÉM ÉS A RÉGIÓ  INTENZÍV, INNOVATÍV 
KÖZÖSSÉGÉT. 

SZERETNÉNK, HA VESZPRÉM ÉS A BAKONY-BALATON RÉGIÓ NEM CSAK 
2023-BAN, HANEM AZUTÁN IS, ÚJ HORIZONTOKKAL, SZEMLÉLETFORMÁLÓ 
ERŐVEL ÉS HOSSZÚTÁVON IS ÉLETKÉPES KULTURÁLIS TELJESÍTMÉNYEKKEL  
GAZDAGODVA, VONZÓ TURISZTIKAI CÉLKÉNT SZEREPELNE A HAZAI ÉS 
A KÜLFÖLDI KÖZÖNSÉG MENTÁLIS TÉRKÉPÉN. ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN SAJÁT 
MAGUNK, AZ ITT ÉLŐK SZÁMÁRA IS SZERETNÉK ÚJ VISZONYÍTÁSI PONTOKAT 
ÉS SZEMLÉLETI KERETEKET TEREMTENI: OLYAN HELYSZÍNEKET, TEREKET, 
MODELLÉRTÉKŰ ESEMÉNYEKET ÉLETRE HÍVNI, AMELYEK A SZAKMAI ÉS 
A LAIKUS KÖZÖSSÉGEK MINDENNAPJAINAK KÉPESEK ÚJ MINŐSÉGET ADNI.  

A KEZDETEKBEN MEGFOGALMAZOTT CÉLUNK TALÁN ITT ÖLT A LEGINKÁBB 
TESTET: EGY VIDÉKI KREATÍV RÉGIÓ ÚTJÁRA INDÍTÁSA, SZÍVÉBEN 
VESZPRÉMMEL, MINT KULTURÁLIS ERŐKÖZPONTTAL. EGY ELEVEN, INSPIRATÍV, 
ÚJ, MÉGIS HOSSZÚ MÚLTRA VISSZATEKINTŐ KULTURÁLIS TÉR MEGTEREMTÉSE., 
AMI AZ EURÓPAI TEKINTETEK SZÁMÁRA IS ÖSSZETÉVESZTHETETLENÜL 
ÉSZLELHETŐVÉ ÉS VONZÓVÁ VÁLIK. 



CODE –  
CENTRE OF DIGITAL  
EXPERIENCE
DIGITÁLIS ÉLMÉNYKÖZPONT 

keretet a vetítések. Az egykori színpad, illetve a kulisszák 
mögötti terület egy kb. 60 négyzetméteres stúdióvá alakul 
át, ahol 180 fokos, interaktív, illetve háromdimenziós 
vetítések, vetítésekkel kísért előadások kapnak helyet. 
A CODE nem titkolt célja egy olyan modern, a mai 
technológiákra épülő kulturális turisztikai attrakció 
létrehozása, ami 2023-ban, és az azt követő években is 
képes Veszprémet egy új, a régióban is egyedülálló élmény 
ígéretével folyamatosan a látogatók érdeklődésének 
horizontján tartani.    
Mindezt állandóan megújuló kiállításaival tudja 
megvalósítani, ahol a nemzetközi képzőművészet 
legnagyobb alakjai mellett a magyar képző- és 
fotóművészet óriásait mutatja be sajátos formanyelvén, 
ahol az oktatási és tudományos ismeretterjesztés számára 
is biztosít egy átütően új lehetőséget, és az ifjúsági 
célcsoportok számára is képes izgalmas, interaktív, 3D és 
VR élményeket nyújtani.    

Időpont: 2023 őszétől
Helyszín: Veszprém

A CODE – Digitális Élményközpont immerzív digitális 
tartalmak bemutatására alkalmas terekkel rendelkező 
intézmény, amely az egykori Veszprém Megyei Művelődési 
Központban kerül kialakításra.     
Az immerzív, a nézőt teljes mértékben körülvevő, 
magával ragadó élményt célzó, alapvetően high-end 
projektorokkal előállított audiovizuális élményterek mára 
a leglátogatottabb nemzetközi attrakciók között találhatók. 
Európa számos országában jelennek meg a terei, ahogy 
a tengerentúlon, Ázsiában, és Japánban, és a Közel-Keleten 
is, Veszprém a 2023-as EKF év teremtette lehetőséggel 
erre a tengelyre csatlakozik fel. 
Az épület átalakítását követően különböző élményterek 
fogadják a látogatókat. Míg az épület földszintjén található 
Kiállítótér állandó és ideiglenes digitális és analóg 
installációk bemutatását teszi lehetővé, az első emeleten 
található közel 400 négyzetméteres, hatszögletű, egykori 
színházterem, a Hexagon, többnyire 360 fokos, immerzív 
vetített előadások helyszíneként szolgál. A Hexagonban 
a tervek szerint hibrid eseményekre is sor kerül, például 
színházi és zenei produkcióknak biztosítanak rendhagyó 

133



ACTICITY TÁNC- ÉS 
MOZGÁSKÖZPONT

Veszprém városának dél-nyugati határában 1904-ben, 
egy év alatt épült meg a Közép-Dunántúl ellátását célzó 
állami gyermekmenhely, amelyre ma már, mint Heim 
Pál Gyermekkórház emlékszünk. Építészeti terveit Ybl 
Lajos készítette, az épület 1945-ig gyermekmenhelyként 
működött, majd 1955-től a Heim Pál nevét felvevő 
gyermekkórház egészen 1995-ig töltötte meg élettel a ma 
már több mint egy évszázada megépített ház falait. 
2018. decemberében, amikor Veszprém és a Bakony-
Balaton régió közösen és sikeresen pályázott az Európa 
Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésére, a volt Heim 
Pál gyermekkórház épületei már 23 éve álltak üresen, 
kihasználatlanul. Az EKF cím elnyerése lehetőséget 
teremtett arra, hogy a mostanra már belvárosi ingatlan 
megújítására tett erőfeszítések újabb lendületet kapjanak. 
Az ActiCity új kulturális találkozási pont lesz, amely nem 
csak helyet, hanem edzési és fellépési lehetőséget is 
biztosít majd a városban jelenleg több helyen, szűkösen 
működő tánc- és mozgásművészeti csoportoknak. 
Klasszikus balett, különböző társastánc és néptánc 
formációk és az aktuális, divatos mozgásformák, mint 
például a ritmikus gimnasztika vagy a falmászás, egy 
helyen, gazdaságosan és önfenntartó módon működhetnek 
majd itt. Az épületkomplexumban lesz hely a kisebbek 
mozgáskultúrájának fejlesztésére is, és a velük érkező 
szülők is hasznosan, sporttal, mozgással tölthetik majd 
idejüket vagy leülhetnek egy kávéra az újonnan kialakított 
kávézóban, sétálhatnak a megújuló angolparkban.  

Időpont: 2023 áprilisától
Helyszín: Veszprém
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EMBER A RÁCS MÖGÖTT 
VÁRBÖRTÖN KIÁLLÍTÁS  

a levegőben az autentikus börtönatmoszféra, hangulatában 
és kinézetében is megőrzi az igazi börtönök világát, így 
ejtve teljesen „rabul”, hogy igazán átérezzük, milyen lehet 
az élet a rácsok mögött. 
Célunk, hogy európai hírű turisztikai és kulturális 
zászlóshajó programmá váljon a megújult tárlat, mely akár 
önmagában is Veszprémbe vonzza a látogatókat, de más 
programokkal összekötve is mindenképp útba ejtik az ide 
látogatók. 
Fontos, hogy nem szeretnénk megmondani a látogatóknak, 
hogy mit gondoljanak a témáról, gondolkodtatni szeretnénk 
és elérni, hogy legyenek ők a kiállítás felfedezői. Ehhez az 
alábbi tartalmi síkokon indítjuk el a gondolkodást: 

 – Nem létezik bűn, büntetés és börtön nélküli világ! 
 – A Várbörtön is évszázadok óta Veszprém életének része! 
 – A büntetés, a börtön és a rabok története igazából 
a közösség és az emberi sorsok története! 

 – Az elítéltek a rácsok mögött és a szabadulásuk után is 
velünk élnek! 

Nem titkolt vágyunk, hogy a kiállítás fő látogatói 
célcsoportja a gimnazista osztálykiránduló csoportok (14+ 
korosztály) legyenek, így a kiállítótér mellett helyet kap egy 
múzeumpedagógiai tér is, ahol vezetett foglalkozásokon 
vehetnek majd részt az érdeklődő osztályok. 

Megvalósító: Veszprém 2030 Kft., Laczkó Dezső Múzeum 
Időpont: 2023 őszétől 
Helyszín: Veszprém 

Belegondoltál már, hogy nem létezik bűn, büntetés és 
börtön nélküli világ?  
Az egykori Veszprémi Várbörtön területén kinézetében és 
tartalmában is megújuló Ember a rács mögött / Human behind 
the bar című börtönkiállítás ilyen elgondolkodtató kérdéseket 
taglal, veszprémi és általános történeteken keresztül. 
Az új kiállítás 2023 második felében nyitja meg kapuit, 
egyik fő érdekessége pedig, hogy a bejutás egy liften 
keresztül lehetséges csak, amely az egykori börtön volt 
őrbódéjának helyére vezet fel, így pont a kiállítás kellős 
közepébe csöppennek a látogatók. 
A várbörtön egészen 2003-ig üzemelt városi börtönként, 
így egy igazán autentikus térbe érkezünk, ahol a folyosó 
jobb és bal oldalán történelmileg szélesebb perspektívában 
ismerkedhetünk meg a büntetéstörténet szakaszaival, 
míg a folyosóról nyíló 18 zárkában Veszprémhez és 
magához a korábban itt működő börtönhöz kapcsolódó 
mikrotörténetek várnak minket. 
Megtudhatjuk például, milyen hangok vesznek körbe 
éjszaka egy börtönben, mennyi egy fogvatartott 1 évi 
költsége Magyarországon, vagy mi az a mozgatás? 
Interaktív formában tapasztalhatjuk meg az idő 
múlását zárt falakon belül, vagy éppen, hogy milyen 
érzés szégyenoszlopon állni. A kíváncsibb, borzongani 
vágyó látogatók azt is megtudhatják, milyen szigorú 
szabályrendszere volt régen a kínzásnak, vagy hogy mivel 
foglalkozott egy hóhér a hétköznapokban. 
A kiállítás úgy vezet minket végig a börtön folyosóján 
és enged belátást a zárkákba, hogy mindvégig érződik 
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MAGYAR MOZGÓKÉP 
FESZTIVÁL 
NÉGY NAP MOZI 

és után közönségtalálkozók és szakmai beszélgetések, 
esténként pedig koncertek és filmes tematikákra épülő 
gasztroprogramok közül választhatunk. A Fesztivál 
nem csak a magyar filmek rajongóié, itt van lehetősége 
találkozni a teljes magyar mozgóképiparnak, az esemény 
keretein belül megrendezett szakmai programokon.  
A fesztivál keretei között adjuk át a Magyar Mozgókép Díjat 
és az Életmű Díjat is: a Magyar Filmakadémia tagsága titkos 
szavazással dönt a díjakról, melyeket a fesztivál zárónapján 
adnak át ünnepélyes gála keretein belül. 
Nem titkolt szándékunk, hogy a Fesztivál, mint 
a legnagyobb filmes ünnep jelenléte a régiónkban erősítse, 
inspirálja a meglévő filmes közösségeket és akár újakat is 
életre hív. A felnövekvő filmes generációt a Mobil Balaton 
diákoknak szóló filmversennyel szólítjuk meg, de a Pannon 
Egyetem, METU, MOME és az SZFE hallgatói, mint a jövő 
kreatív szakemberei is bemutatkoznak az eseményen.  

A MAGYAR FILM ÚJRA OTTHONRA LELT  
VESZPRÉMBEN ÉS A BALATONON  
Veszprém két évtizeden át, 1971 és 1991 között volt 
házigazdája a Magyar Tévétalálkozónak. A filmvetítések 
mellett a televíziótársaságok képviselőinek nemzetközi 
találkozójára is itt került sor minden évben. Az esemény-
nek a város aktív részese volt: intézmények, vállalatok 
adtak otthont a helyszíni bemutatóknak, szakmai viták-
nak, társadalmi zsűri működött, amelynek tagjai a la-
kosság köréből verbuválódtak. Az esemény fő helyszíne 
a Dimitrov Megyei Művelődési Központ volt. 

 

Megvalósító: VEB2023, a program a Nemzeti 
Filmintézet támogatásával és a Magyar Filmakadémiával 
együttműködésben valósul meg. 
Időpont: 2023. 06. 07-10. 
Helyszín: Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfüred 
Honlap: mozgokepfesztival.hu/ 

2023-ban már harmadik alkalommal szervezzük meg 
Veszprémben és a Balatonon a Magyar Mozgókép 
Fesztivált, amely szabadtéri vetítésekkel, a legújabb 
magyar filmek premierjével, nemzetközi fesztiváldíjasokkal, 
sztárokkal, közönségtalálkozókkal, ifjúsági programokkal, 
kiállításokkal, koncertekkel és gasztroprogramokkal várja 
a filmkedvelőket. 
A magyar film, mint brand építésének jelentőségét, a filmes- 
és általában a mozgóképes szakma és a közönség közötti 
kapcsolat erősítésének fontosságát felmérve, valamint 
Veszprém város televíziós fesztiváljának hagyományához 
kapcsolódva a Nemzeti Filmintézettel közösen gondoltuk 
újra a magyar film ünnepét. A korábban évtizedekig 
Budapesten tartott Szemle a 2020-ban nagy sikerrel 
megrendezett Filmpiknik felszabadult, vízparti életérzésével 
ötvözve vált a Magyar Mozgókép Fesztivállá 2021-től.  
Az új helyszín új lendületet is adott a fesztiválnak, az ország 
legkedveltebb nyaralórégiójában új közönségre is talált 
a magyar film. A Fesztivál talán legfőbb vonzereje, hogy 
balatoni sétányokon, strandokon, vagy akár a veszprémi 
várban lehet megnézni a legfrissebb magyar filmeket.  
Minden létező filmzsánerrel találkozhatunk: nagy- és 
kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációk, sorozatok 
és kísérleti filmek is vászonra kerülnek. A vetítések előtt 

138 JÖVŐ IDŐJÖVŐ IDŐ



FOTON 
AUDIOVIZUÁLIS 
CENTRUM 

A Vár utca 17. régóta üresen álló épülete, udvara, 
a Tűztorony és a gyilokjáró egy egységes, többfunkciós új 
közösségi és kulturális térként nyílik meg 2023 tavaszán. 
Előadóterem, kávézó, kiállítótér, megújuló függőkert – 
különféle közösségi programok, koncertek, beszélgetések, 
vetítések, workshopok, könyvbemutatók vagy épp 
közönségtalálkozók szervezésére alkalmas terek létesülnek, 
újulnak meg. Az épület pincéjében pedig a Fixir, a Művészetek 
Háza digitális alkotóműhelye kap helyet. Ezen túl egy mobil 
szabadtéri színpad és nézőtér is létesül a Tűztorony udvarán, 
ahol jó időben, a szabad ég alatt élvezhetünk szabadtéri 
színházi előadásokat, zenés esteket vagy éppen délutáni 
családi programokon vehetünk részt.  
A FOTON-ban találkozhatunk majd médiaművészeti akciókkal 
és filmvetítésekkel, művész- és közönségtalálkozókkal, film- 
és médiaworkshopokkal amatőröknek és szakmabelieknek 
egyaránt. A FOTON reményeink szerint számos veszprémi és 
akár országos intézmény vonatkoztatási pontjává válik majd – 
a kreatív szakemberek egy régiós találkozási pontjaként kerül 
fel a térképre.   
Az átalakítással tehát egy olyan multifunkcionális 
művészeti és kulturális központ jöhet létre, ahol 
a különböző művészeti ágazatok – film, zene, 
képzőművészet, színház, irodalom stb. – a kulturális 
programok széles skáláján mutatkozhatnak be.   

Megvalósító: Veszprém 2030 Kft., Foton Audiovizuális Centrum, 
Művészetek Háza Veszprém
Időpont: 2023 májusától
Honlap: fotonveszprem.hu
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KÖZÖSSÉGI  
BEVONÁS

A VESZPRÉM-BALATON 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM 
EGYIK KIEMELT CÉLJA A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, AMELYET A KÖZÖSSÉGI 
BEVONÁSON ALAPULÓ PROGRAMJAINK SEGÍTENEK AZ EKF RÉGIÓ 
TELEPÜLÉSEIN. EGY EURÓPAI KULTURÁLIS FŐVÁROST A HELYI KÖZÖSSÉGEK 
TESZNEK IGAZÁN ÉLŐVÉ, TARTALMASSÁ. EHHEZ FONTOS, HOGY A 
KÜLÖNBÖZŐ KOROSZTÁLYOK, A KÜLÖNFÉLE ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLŐK 
TALÁLKOZZANAK EGYMÁSSAL, MEGISMERJÉK, MEGÉRTSÉK ÉS ELFOGADJÁK 
EGYMÁST. HITÜNK SZERINT A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS A ZÁLOGA, HOGY AZ EKF CÍM 
ÁLTAL MEGTEREMTETT ÉRTÉKEK NE CSUPÁN A CÍMVISELÉS ÉVÉBEN, HANEM 
GENERÁCIÓKON ÁTÍVELŐ MÓDON FENNMARADJANAK, TOVÁBBÉLJENEK.
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RAGYOGÓK  
A VEB 2023 ÖNKÉNTES 
PROGRAMJA

Talán az egyik elsőként megfogalmazott célunk volt, 
hogy maradandót alkossunk az önkéntesség területén: 
már a kezdetektől segíteni szerettünk volna abban, hogy 
a veszprémi és a régióban tevékenykedő szervezetek 
megismerjék az önkéntesség kultúráját és ilyen formán 
kibővítsük a társadalmi és közösségi szerepvállalás 
lehetőségeit.   
2020 óta a „Ragyogók” önkéntes csapat működésének 
köszönhetően a helyben élők is magukénak érezhetik 
a VEB2023 EKF program kiemelt kulturális eseményeit, 
amelyek hatással vannak a város és a régió további életére. 
Fontos célunk, hogy az önkénteseket fogadó szervezetek 
tudatosabban, szervezettebben végezzék munkájukat, 
és 2023 után is egy olyan szemlélet, gyakorlat maradjon 
fent, amely mind a régióban működő szervezetek, mind az 
önkénteskedni vágyó lakosság számára hasznos.  
A VEB2023 EKF önkéntes programja rendkívüli lehetőséget 
biztosít arra, hogy nyissunk Európa felé az önkéntesség 
területén is. A nemzetközi önkéntes programunknak 
köszönhetően a Veszprém-Balaton régió lakosainak és 
önkénteseinek lehetősége nyílik olyan nemzetközi színtéren 
történő kapcsolatteremtésre, mely hosszú távon is releváns 
tapasztalás lesz számukra. Meggyőződésünk, hogy az 
önkéntes programunk az egyik olyan szoros kapocs Európa 
Kulturális Fővárosainak hálózatában, mellyel hosszú 
távon is megalapozhatjuk Veszprém és a régió nemzetközi 
kulturális fejlődését.  
Ennek érdekében részt veszünk az Európai Szolidaritási 
Testület (ESC) programjában, melynek köszönhetően 
külföldi fiatalok hosszabb-rövidebb ideig aktívan 

bekapcsolódhatnak az EKF munkáiba és részesei lehetnek 
a Ragyogók csapatának is. A program szinte teljes 
ellátást és lakhatást biztosít számukra, így mindenki előtt 
megnyitja a lehetőséget, hogy saját országának kultúráját 
Veszprémbe hozza, majd az élményeket és az itt látottakat 
magával vigye. Célunk, hogy Veszprém több intézményét 
is felkészítsük az ESC programban való részvételre, 
ezáltal a nemzetközi önkéntesek fogadásának hosszú távú 
lehetőségére. 
Az önkéntes programmal kiemelt célunk egy maradandó 
rendszert alkotni az önkéntesség területén, melyben 
a régióban működő szervezeteknek, fesztiváloknak 
és programoknak hosszútávon is lehetőségük nyílik 
önkéntesek toborzására és foglalkoztatására. E 
rendszernek köszönhető a VEB2023 EKF év zártával is 
fennmarad a régióban az önkéntesség fogalma, mint az EKF 
év európai szintre emelt egyik öröksége. Hiszünk abban, 
hogy a VEB2023 EKF unikális, kulturális eseményein olyan 
életre szóló tapasztalatokat és élményeket szereznek az 
önkénteseink (akár hazai, akár nemzetközi), melyekkel 
hosszú távon megalapozzák a régió kulturális és művészeti 
fejlődését.       

Megvalósító: Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért 
Közalapítvány   
Helyszín: Veszprém és a teljes Bakony-Balaton régió   
Honlap: helloragyogok.hu   
Partnerek: Veszprém-Balaton 2023 Zrt., Fekete Sereg Ifjúsági 
Egyesület, Civil Ház, Fesztivál Önkéntes Központ,  Művészetek 
Háza, Pannon Egyetem, Kabóca Babászínház  
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PANNON KÖZTÉR, 
JUTASI KÖZTÉR

 – UNeECC (University Network of European Capitals of 
Culture) titkárságának otthona 

 – az EKF program megvalósítói és partnerei számára 
foglalási rendszeren keresztül használható a kis és nagy 
projektterem, valamint a közösségi tér, így helyszínül 
szolgál egyes nyertes az EKF projekteken belül 
megvalósuló eseményekhez 

Jutasi KözTér 
Egy különleges közösségi tér a lakótelep 
mikroközösségeinek bevonására: zeneovi, lego klub 
kicsiknek és nagyoknak, ismeretterjesztő szabadegyetemi 
előadások, családi műhelysorozatok... Programok minden 
korosztálynak, programok, amelyek lehetővé teszik 
a találkozásokat.    
2021 óta rakjuk egymásra a Jutasi Köztér alkotóelemeit és 
2023-ban még tágabbra nyitjuk az ajtaját. Ahogy sorban 
birtokba vesszük a futókört és megújulnak a parkok, úgy 
töltjük meg azokat is programokkal: szabadtéri jógával, 
nordic walking túrákkal, óvodai és iskolai kerítésrajz 
pályázattal, aszfaltrajz versenyekkel, fotó- és hanggyűjtő 
felhívásokkal és mindezekre építő közösségi játékokkal.    

A KözTerek részletes programja folyamatosan frissül,  
elérhető itt:  ekfpontok.hu/

Az EKF KözTerek létrehozásával célunk az, hogy személyes 
találkozóhelyeket teremtsünk a közösségi szerveződések 
számára. 
Programunk egyik kiemelt alapértéke 
a közösségépítés.  Egy igazán izgalmas európai kulturális 
fővárost az ott élők tesznek élővé, tartalmassá. Ehhez 
fontos, hogy a különböző korosztályok, a különféle 
életkörülmények között élő lakosok találkozzanak 
egymással, megismerjék, megértsék és elfogadják 
egymást. A VEB2023 programban megálmodott közterek 
megnyitása és tartalommal való megtöltése ennek 
a dinamikus kapcsolatrendszernek teremt új lehetőségeket. 
Veszprémben már 2021-ben két KözTér nyílt meg és ezek 
programokkal való megtöltésén folyamatosan dolgozunk 
partnereinkkel.  

Pannon KözTér 
Elsősorban az egyetemistákat céloztuk meg a Pannon 
KözTér megnyitásával. Már a helyszín kialakítása is velük 
együtt történt, így került raklapbútor a közösségi térbe, és 
ehhez idomult a belső design és a színvilág is. 
A Pannon KözTér funkciói: 

 – az egyetemi tanévre lebontott programterv visszatükrözi 
az EKF szellemiséget és értékrendet: közösségépítő, 
több generációt bevonzó társasjátékestek, közöttünk 
élő külföldiek bemutatására irányuló programsorozatok, 
filmklubok beszélgetőesttel, kulturális programok 

 – a Pannon Egyetem, mint EKF stratégiai partner EKF 
kommunikációs és szervező pontja 

 – teret és helyszínt ad a hallgatói önszerveződéseknek 

147



HORIZONTÁLIS 
ALAPÉRTÉKEINK 

Környezeti fenntarthatóság a kultúraszervezők 
mindennapi gyakorlatában 
Az Európa Kulturális Fővárosa cím számos közösség, szervezet 
és intézmény életére van hatással már a cím évet megelőző 
felkészülési fázisban is, így a mi felelősségünk, hogy utat 
mutassunk egy környezettudatos rendezvényszervezéshez és 
szervezeti működéshez, hogy ennek az alapjait megteremtsük 
és széles körben elérhetővé tegyük.    

Azért, hogy a Bakony-Balaton régióra kiterjedő 
programkínálat egészére érvényesíthessük 
a törekvéseinket, megalkottuk a program Fenntarthatósági 
Kritériumrendszerét, melynek minden rendezvénynek meg 
kell felelnie. A fokozatosság elve mentén haladunk ezekkel 
a vállalásokkal, a cél az, hogy a 2023-ra minden programot 
szervező kezében ott legyen a tudás és a szükséges 
eszközök a környezettudatos szervezéshez.    

Ehhez egy csokorba szedtük a környezetbarát „jó 
gyakorlatokat”, megkerestük a régióban elérhető 
partnereket és eszközöket, hogy képzések, workshopok 
és mentorálási alkalmak során átadjunk minden 
hasznos információt a rendezvények megvalósítóinak, 
a programokra pályázóknak. 

A Fenntarthatósági Kritériumrendszer tartalmaz néhány olyan 
pontot, melynek a teljesítésére még hiányoznak az ideális 
feltételek. Például, hogy egy nagyobb rendezvény betarthassa 
a mosható poharak használatára vonatkozó előírást, 
a fővárosból kell bérelnie a repohár készletet, ami nemcsak 
a költségeit növeli meg, de jelentős mennyiségű károsanyag 
kibocsátással jár. A feladatunk, hogy megfelelő hátteret 
teremtsünk a vállalások betartásához, így vállalkozásfejlesztési 
pályázat keretében hiánypótló „zöld” szolgáltatásokat hívunk 

életre a régióban (például repohár mosás- és bérlés, szelektív 
hulladékgyűjtés rendezvényeken, komposzt toalett bérlés). 

Látogatóbarát programmegvalósítás 
Az EKF cím elnyerésével lehetőség nyílt arra, hogy szintet 
lépjünk, és ne csak a kulturális tevékenységek számát vagy 
minőségét, de elérhetőségének színvonalát is emeljük. 
Látogatóbarátság alatt az akadálymentesen elérhető és 
élvezhető programmegvalósító hozzáállást értjük, nem 
csak a fogyatékossággal élők, de az ide látogató külföldi 
vendégek, vagy az idősebb emberek számára is.   

Ez az alapértékünk és felfogásunk segített abban, hogy 
jobban megismerjük mire is van igazán szükség, és hogy 
ha nem is lehet mindent 100%-ban akadálymentesíteni, 
a szíveket akkor is nyitottabbá lehet tenni; és felismertük, 
hogy gyakran az ismerethiány az, ami ennek gátat szab. Az 
esélyegyenlőséget célzó programfejlesztésünk célja az volt, 
hogy az érintett személyek segítségével közösen fejlődjünk, 
lépésről lépésre, évről évre, és edukáljuk nem csak 
a programszervezőket, de a hozzánk érkező látogatókat is.   

Látogatóbarát programszervezési kézikönyvünk, 
melyet a helyi szervezetek segítségével hoztunk létre, 
hasznos segítség minden kulturális területen mozgó 
programszervezőnek, kulturális intézményvezetőnek, 
vendéglátónak. Szemléletformáló alkalmaink nem csak 
a hozzánk pályázó partnereknek voltak hasznosak, 
de sokat tanult belőle saját EKF csapatunk is, és 
a közös munka eredménye, hogy ma már egy jelnyelvi 
tolmács nem szokatlan jelenség egy feliratos film 
utáni közönségtalálkozón; hogy a rendezvényeinken jól 
kitáblázva lehet tájékozódni idegennyelvű látogatóknak is 
arról, merre található egy ivókút, vagy az akadálymentes 

mosdó; KONTAKT jelnyelvi tolmács szolgálat segíti 
a kulturális intézményeinkbe látogató siket közönséget 
a tájékozódásban vagy audionarrációval ellátott programok 
teszik élvezhetővé egy-egy fesztiválunkat.   

Családbarát rendezvények 
Programunk kialakításakor alapértékeink közé tartozott 
a gyerek-, családbarát programkínálat. Ezzel nem az volt a cél, 
hogy csak kifejezetten gyerekfesztiválokat hozzunk létre, 
hanem hogy a meglévő, fiatal felnőttek számára releváns 
eseményeinket, kulturális intézményeinket, turisztikai szolgáltató 
egységeinket tegyük gyerekbaráttá és ezáltal családbaráttá is.   

Célunk elérése érdekében bevontunk helyi és országos 
érdekvédelmi szervezeteket, akikkel közösen kidolgoztunk egy 
rendszert, melyben lépésről lépésre tudtuk fejleszti a kulturális 
tevékenységünket. Nagyobb nyitottsággal találkoztunk, 
mint amire számítottunk, manapság már egyre kiemeltebb 
célközönségnek számítanak a fiatal gyermekes családok, akik 

ugyanúgy szeretnének kimozdulni és élvezni egy romkoncertet 
vagy egy fesztivált, adott esetben egy kiállítást, mint 
gyermektelen vagy idősebb gyermekes kortársaik.   

Mindezeket figyelembevéve létrehoztunk egy olyan tudástárat, 
mely gyakran minimális költségráfordítással, csak egy kis 
odafigyeléssel is gyerekbarátabbá tudja tenni programjainkat. 
A programmegvalósító partnereinknek mentorációt 
biztosítottunk; a kulturális intézményeket anyagi támogatással, 
és szemléletformáló alkalmakkal ösztönöztük arra, hogy baba-
mama sarokkal, és a gyermekeknek is elérhető és érthető 
kiállítás-elbeszélésekkel tegyék elérhetőbbé programjaikat. 
A vendéglátóhelyek dolgozóinak szemléletformáló 
workshopokkal, a fesztiválszervezőknek lelkes szakmai 
partnerekkel tettük kézzelfoghatóbbá a családbarátság fogalmát.   

Felemelő érzés, amikor egy vidéki fesztiválon elérhetővé válik 
a hangtompító fültok, a baba-mama sarok, a fellépő a mosdókban 
és a gyerekkarszalag, amelyek segítségével az aggódó szülők is 
elengedhetik magukat és élvezhetik a nekik szervezett fesztivált.   
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TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ 
TALÁLKOZÁSA
A BALLUFF HOSSZÚ MÚLTRA VISSZATEKINTŐ TÖRTÉNETE VESZPRÉMBEN

A bizalom megtérült: A több mint 40 ipari szabadalommal 
rendelkező Balluff-Elektronika Kft. ma már fontos 
innovációs és fejlesztési helyszíne a globális 
vállalatcsoportnak. Évi 3,8 millió legyártott termékkel 
Veszprém a cégcsoport legnagyobb termelési központjává 
vált, emellett pedig itt található a második legnagyobb 
fejlesztési kompetencia központ is. A kezdetben 13 
fős Balluff Magyarország ma már több mint 1.100 
munkavállalót foglalkoztat - a 3.600 fős globális csapat 
mintegy egyharmadát. A régióban a Balluff modern 
munkakultúrájáról és kiemelt juttatásairól ismert. 
A jövőben a vállalat további növekedést tervez és 
befektet a helyi technológiai csapat bővítésébe, hiszen a 
szoftverfejlesztés és a digitalizáció egyre fontosabbá válik 
az ipari automatizálás jövőjében. 
Negyedik generációs, globális családi vállalkozásként 
a társadalmi felelősségvállalás rendkívül fontos a 
Balluff számára. A vállalat számos alapítványt támogat, 
együttműködik egyetemekkel, valamint sport- és kulturális 
eseményeket szponzorál. Ezek mellett a Balluff különösen 
büszke arra, hogy a 2023-as Veszprém-Balaton Európa 
Kulturális Fővárosa programjának hivatalos kiemelt 
támogatója.
„Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk Veszprém 
város sikertörténetének. Globális orientáltságú családi 
vállalkozásként kötelességünknek tekintjük, hogy 
támogassuk a régiót és az itt élőket. Ezért különösen örülünk 
annak, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program 
hivatalos támogatói lehetünk.”

Ötvös Tamás
Ügyvezető igazgató – Balluff-Elektronika Kft.

Amikor 1989-ben a németországi központú Balluff GmbH 
Magyarországon alapított gyárat, a döntés kifejezetten 
merésznek számított. A következő 34 év sikerei azonban 
magukért beszélnek – és egy egyedülálló partnerségről 
tesznek tanúbizonyságot. 
A piacvezető ipari érzékelő- és automatizálási specialista 
Balluff régóta tartó partnerséget ápol a veszprémi 
régióval. Amikor a vállalat versenytársai inkább Ázsiába 
helyezték át a termelésüket, az ipari automatizálás 
számára megoldásokat kínáló szenzorspecialista más 
utat választott, és tudatosan a magyarországi beruházás 
mellett döntött. Ennek hátterében a sikeres magyarországi 
személyes kapcsolatok, valamint a helyi munkaerő magas 
szintű műszaki képzettsége állt.
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Papírkutya koncertek – hetente  
kedd - szerda - csütörtök

egész évben Veszprém Papírkutya

Óváros Piac – kéthetente vasárnap egész évben Veszprém Óváros tér

Kultháló bázisok programjai egész évben Bakony-Balaton 
régió

Pajta Program településeinek 
programjai

egész évben Bakony-Balaton 
régió

Hangjáték egész évben Hangvető Veszprém

Privát Veszprém egész évben Veszprém

Érték-Köreink egész évben Közép-dunántúli 
Szövetség az 
Ifjúségért

Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Tájtéka egész évben Kortárs Építészeti 
Központ

Bakony-Balaton 
régió

Bazalt Iskola egész évben CAN Architects Stúdió 
Építész Iroda

Bakony-Balaton 
régió

Tegularium / Téglagyűjtemény kiállítás egész évben Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

A Nő arcai – pályázat és kiállítás 01. 13. - 01. 20. Agóra Veszprém 
Kulturális Központ

Veszprém Agóra Veszprém

InterUrbán – Kaunas (Litvánia) 01. 16. - 01. 29. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Balaton Retro – Reklám és Propaganda  
az Ideális Nyaralás Szolgálatában 
kiállítás

01. 17. - 03. 05. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

Várnai Gyula Védőbeszéd című önálló 
kiállítása

01. 18. - 02. 19. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Csikász Galéria

Glass Focus Csoportos Kortárs  
nemzetközi üvegművészeti kiállítás

01. 19. - 04. 16. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

Műgyűjtők napja – KULTUR. KONTAKT. 
KONKRET - Válogatás Carl-Jürgen  
Schroth műgyűjteményéből

01. 20. - 03. 05. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

Műgyűjtők napja -  
CENTURY. idee bauhaus. Kiállítás

01. 20. - 03. 05. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota
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Fókuszban a női alkotók – válogatás 
a Vass László Gyűjtemény anyagából

01. 20. - 05. 28. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Modern Képtár-  
Vass Gyűjtemény

Vass Cipőtár – cipőtörténeti állandó 
kiállítás

01. 20. - 12. 30. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Modern Képtár-  
Vass Gyűjtemény

RAGYOGJ! – Megnyitó Ünnep 01. 21. Veszprém Belváros

A magyar kultúra napja 01. 22. Veszprém

Bak Imre kiállítás 01. 22. - 04. 30. Füredkult Balatonfüred Vaszary Galéria

Olvasókabin – Generációs Olvasás 
Kihívás – Felolvasás az Ajkai Szépírók 
Társaságának műveiből

01. 28. Kristály-völgy Terület- 
és Vidékfejlesztési 
Egyesület

Ajka Csingervölgy

InterUrbán – Gent (Belgium) 01. 30. - 02. 12. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Bazalt Iskola Nyílt Nap 02. 04. CAN Architects Studio 
Építész Iroda

Monostorapáti, 
Nemesgulács, 
Balatoncsicsó

InterUrbán – London (Kanada) 02. 13. - 02. 26. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

PETŐFI200! – KARAFFA (színdarab) 02. 18. Pannon Várszínház Veszprém

Régiós Show: Balatonalmádi –  
Almádiak Napja

02. 18. Balatonalmádi Város 
Önkormányzata

Balatonalmádi

Ikonok és Múzsák atelier –  
A Város Művésze II. 

02. 20. Balatoni Múzeum Keszthely

Rendhagyó terek – M-studio: Lift 02. 21. Veszprém Agóra Veszprém

Holtszezon Irodalmi Fesztivál 02. 23. - 02. 26. Művészetek Háza, 
kávézók, pubok

Veszprém

InterUrbán – Temesvár (Románia) 02. 27. - 03. 12. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Utolsó helyetti pillanat – nemzetközi 
kortárs képzőművészeti kiállítás

03. 04. - 04. 02. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Csikász Galéria

InterUrbán – Katowice (Lengyelország) 03. 13. - 03. 26. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Petőfi200! 03. 15. Veszprém

ESEMÉNY NEVE IDŐPONT PARTNER VÁROS, RÉGIÓ HELYSZÍN

Élő festmények, vagyis játék a lengyel 
festészettel – kiállításmegnyitó, 
közreműködik a Polonez Lengyel 
Néptáncegyüttes

03. 18. Országos Lengyel 
Önkormányzat

Veszprém Agóra Veszprém

InterUrbán – Liverpool (UK) 03. 27. - 04. 09. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Rendhagyó terek – Forte Társulat: 
Lordok tánca

03. 27. Veszprém Kossuth utca

Rendhagyó terek – Hajdu Szabolcs 
trilógia

04. 01. Veszprém Expresszó

„Frissen festve” – csoportos kiállítás 04. 07. - 05. 07. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Csikász Galéria

InterUrbán – Bologna (Olaszország) 04. 10. - 04. 23. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Veszprém Blues Fesztivál 04. 13. - 04. 16. MCP Kulturális 
Szolgáltató Kft. 

Veszprém Hangvilla, Expresszó, 
Papírkutya

BALATORIUM Artist-in-residence 2 04. 16. - 04. 30. PAD Alapítvány Bakony-Balaton 
régió

VI. Lélektől-lélekig – A Színház Gyógyító 
Erejének Fesztiválja

04. 21. - 04. 23. Veszprémi Petőfi 
Színház

Veszprém

ActiCity Tánc- és Mozgásközpont 
megnyitó

04. 22. Veszprém ActiCity

XXX. Veszprémi Egyetemi Napok 04. 24. - 04. 29. Egyetemi Centrum 
Kft. 

Veszprém Pannon Egyetem

InterUrbán – Újvidék (Szerbia) 04. 24. - 05. 07. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Balaton Átfotózás – Szalontai Ábel: 
Magyar vulkán - fotókiállítás

04. 28. - 06. 30. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

Balaton Átfotózás – Szabó Dezső: 
Landscape - fotókiállítás

04. 28. - 06. 30. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

GyárKert Megnyitó 05. 05. - 05. 06. Veszprém GyárKert

Gizella Napok 05. 07. - 05. 14. Veszprémi 
Programiroda

Veszprém Belváros

InterUrbán – Chemnitz, Bottrop 
(Németország)

05. 08. - 05. 21. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió
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GyereKert – három egymást követő 
hétvégén

05. 13. - 05. 29. Veszprémi 
Programiroda

Veszprém Színházkert

A W:I:M / Veszprémi Vizuális Műhely 
kortárs képzőművészeti kiállítás 

05. 13. - 06. 04. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Csikász Galéria

Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

05. 13. Művészetek 
a Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Veszprém Színházkert

A TÁNC Fesztiválja 05. 15. - 05. 21. Pannon Várszínház Veszprém Hangvilla

Rendhagyó terek / A TÁNC Fesztiválja 
koprodukció (staféta): Natacha Belova: 
Tchaïka

05. 16. Veszprém Dubniczay-palota

Tiszta Balaton, tiszta művészet – Artist-
in-residence

05. 20. - 09. 30. Hybridcycle Kft. Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Privát Balaton 05. 20. - 10. 29. Lipták Gábor 
Városi Könyvtár, 
Balatonfüred

Balaton Balaton-parti hajó- és 
vasútállomások

Boglár 50 – FüredKult – A boglári 
kápolnaprojekt – kiállítás a Vaszary 
Galériában

05. 21. - 09. 03. Füredkult Balatonfüred Vaszary Galéria

InterUrbán – Sevilla (Spanyolország) 05. 22. - 06. 04. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

BALATORIUM – Meet-up 05. 24. PAD Alapítvány Bakony-Balaton 
régió

Balaton

Vöröstói Játékfesztivál 05. 27. - 05. 29. Hangvető Barnag és Vöröstó

Csendbe hívunk-Vallis musicalis – 
Pünkösd Bakonybélben

05. 27. - 05. 29. Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Alapítvány

Bakonybél Szent Mauríciusz 
Monostor

MusiColours European Youth Music 
Festival

05. 27. - 05. 31. Csermák Antal 
Alapfokú Művészeti 
Iskola, Magyar 
Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák 
Szövetsége

Veszprém, 
Balatonalmádi, 
Balatonfüred, 
Balatonfűzfő

Vallis musicalis – zenével teli völgy 
a Bakony szívében – A Tudor korszak 
egyházi zenéje – Gemma Énekegyüttes

05. 28. Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Alapítvány

Bakonybél Szent Mauríciusz 
Monostor
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Romkoncert 05. 28. Dörgicse Alsódörgicsei 
Boldogasszony 
templomrom

Dalvölgy – Éneklő Magyarország 
kórustalálkozó

06. 01. - 06. 04. Veszprém Város 
Vegyeskara Egyesület

Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Christoph Dahlhausen (D) – 
Fényinstallációs kiállítása

06. 01. - 07. 30. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Jezsuita templom, 
Kolostorok és kertek

POKET automata átadó és 
kötetbemutató

06. 02. POKET Badacsony

InterUrbán – Nova Gorica (Szlovénia) 06. 05. - 06. 18. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Rendhagyó terek – Kabóca Bábszínház: 
Szent Margit-legenda

06. 06. Veszprém Margit-romok

Magyar Mozgókép Fesztivál 06. 07. - 06. 10. Nemzeti Filmintézet Veszprém, 
Balatonalmádi, 
Balatonfüred

VI. Rátonyi Róbert Operettfesztivál 06. 15. - 06. 18. Veszprémi Petőfi 
Színház

Veszprém

Felező 06. 16. - 06. 17. Veszprém GyárKert

BALATORIUM – Slow-walk 06. 16. - 06. 17. PAD Alapítvány Balaton régió

Fixír médialabor megnyitó 06. 17. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Csikász Galéria

Progresszív médiaművészeti fesztivál 
vendégkiállítása Linzből – Ars 
Electronica

06. 17. - 08. 27. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Csikász Galéria

InterUrbán – Tampere, Rovaniemi 
(Finnország)

06. 19. - 07. 02. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

EUROPE ARCHIVE – kortárs 
fotóművészeti kiállítás

06. 22. - 08. 31. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

Régiós Show: Fonyód – Föld-Víz-Levegő 
- 1. felvonás

06. 24. Fonyód Város 
Önkormányzata

Fonyód

Noémie Goudal (F) és Dafna Talmor (IL/
GB) kiállítása a Várban – Balaton Eye 
rezidenciaprogram

06. 24. - 07. 30. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota
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Egry József 140 kiállítás 06. 24. - 10. 29. Laczkó Dezső 
Múzeum

Veszprém Laczkó Dezső Múzeum

Romkoncert 06. 25. Veszprém Margit-romok

V. Bondoró Utcaszínház Fesztivál 06. 30. - 07. 02. Viprodukció 
Fesztiváliroda

Balatonalmádi

Föld útjai kerámia kiállítás – Néma Júlia 
– Balaton-felvidéki vulkanikus kőzetek 
felhasználásával készült fatüzes 
kerámia kutatási program és kiállítás

07. 01. - 09. 29. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

The mirror of space. Bernát András – 
Peter de Thouars (RI/NL) kiállítása

07. 01. - 07. 30. Művészetek Háza 
Veszprém

Tihany Tihanyi Bencés Apátság 
Galériája

Vallis musicalis – zenével teli völgy 
a Bakony szívében – Vivaldi és kortársai 
– Kovács Bálint fuvolaművész és 
a Simplicissimus Kamaraegyüttes, 
Németh Zsombor zenetörténész

07. 01. Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Alapítvány

Bakonybél Szent Mauríciusz 
Monostor

Csendbe hívunk-Vallis musicalis – 
Monostori nyílt nap

07. 01. Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Alapítvány

Bakonybél Szent Mauríciusz 
Monostor

Veszprémi Ballet Grand Prix 07. 03. - 07. 09. Magyar Állami 
Operaház 
Balettnövendékeiért 
Alapítvány

Veszprém ActiCity

InterUrbán – Elefsina (Görögország) 07. 03. - 07. 16. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Rendhagyó terek – Kókai Tünde ÖKO 
színház: Négyszögletű Kerek Erdő

07. 04. Alsóörs Amfiteátrum

Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

07. 05. Művészetek 
A Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Badacsonytomaj Strand

Hello Wood Builder Summit – Európa 
(jövő)építő fesztiválja

07. 06. - 07. 15. HelloWood Zalahaláp

Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

07. 06. Művészetek 
A Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Csopak Strand

Ezrek Szimfóniája 07. 07. Magyar Állami 
Operaház

Veszprém Pannon Egyetem
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Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

07. 07. Művészetek 
A Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Fonyód Strand

Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

07. 08. Művészetek 
A Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Balatonfűzfő Strand

Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

07. 09. Művészetek 
A Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Balatonederics Strand

VeszprémFest 07. 12. - 07. 16. Veszprémi Ünnepi 
Játékok Nonprofit Kft. 

Veszprém

InterUrbán – Kingston (Jamaica) 07. 17. - 07. 30. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Veszprémi Régizenei Napok 07. 18. - 07. 30. Orlando Egyesület 
Felsőörs

Veszprém, 
Balatoncsicsó, 
Balatonalmádi, 
Tihany

Veszprémi Utcazene Fesztivál 07. 19. - 07. 22. Veszprémi Fesztivál 
Iroda Kft. 

Veszprém Belváros

Régiós Show: Fonyód – Föld-Víz-Levegő 
- 2. felvonás

07. 22. Fonyód Város 
Önkormányzata

Fonyód

Szezon 07. 25. Veszprém

Romkoncert 07. 30. Balatoncsicsó Szent-Balázs 
templomrom

InterUrbán – Bodø (Norvégia) 07. 31. - 08. 13. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Auer Fesztivál 08. 01. - 08. 06. Mendelssohn 
Kamarazenekar 
Közhasznú Egyesület

Veszprém

KŐFESZT – A nyugalom fesztiválja 08. 03. - 08. 06. Határtalan Hangok 
Közhasznú Alapítvány

Káli-medence 
települései, valamint 
Káptalantóti, 
Balatonrendes, 
Hegymagas, Révfülöp 
és Monoszló

Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

08. 03. Művészetek 
A Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Révfülöp Strand
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Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

08. 04. Művészetek 
A Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Vonyarcvashegy Strand

Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

08. 05. Művészetek 
A Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Balatonberény Strand

Szörnyek és Sellők színházi előadás 
gyerekeknek

08. 06. Művészetek 
A Vidékfejlesztésért 
Alapítvány

Zánka Strand

Rendhagyó terek – Artus-Goda Gábor: 
Sínen vagyunk

08. 08. Bakony-Balaton 
régió

Balatoni vasútállomások

Margófeszt 08. 10. - 08. 12. Kultúrkombinát Kft. Szentgyörgyvár

Hybridart Camp 08. 14. - 08. 23. Hybridcycle Kft. Köveskál

InterUrbán – Praia (Zöld-foki 
Köztársaság)

08. 14. - 08. 27. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Tiszta Balaton, tiszta művészet – 
Elhagyott helyeink kiállítás

08. 15. - 12. 15. Hybridcycle Kft. Keszthely, Veszprém

Régiós Show: Ajka – Art City 08. 18. - 08. 20. Ajka Város 
Önkormányzata

Ajka

Csendbe hívunk-Vallis musicalis – Szent 
István ünnep

08. 18. - 08. 20. Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Alapítvány

Bakonybél Szent Mauríciusz 
Monostor

Solarboat 08. 23. - 08. 27. Pannon Egyetem Balatonalmádi

Régiós Show: Várpalota – Rock Palota 
Festival

08. 25. - 08. 27. Várpalota Város 
Önkormányzata

Várpalota

BALATORIUM Ökológiai Hét 08. 25. - 08. 27. PAD Alapítvány Bakony-Balaton 
régió

Régiós Show: Fonyód – Föld-Víz-Levegő 
– 3. felvonás

08. 26. Fonyód Város 
Önkormányzata

Fonyód

Romkoncert 08. 27. Nagyvázsony

Attalai Gábor kiállítás 08. 28. - 10. 29. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

InterUrbán – Skopje (Macedónia) 08. 28. - 09. 10. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

INOTA 08. 31. - 09. 03. Hardrock Kft. Várpalota Inotai hőerőmű
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Régiós Show: Ajka – Art City 09. 01. - 09. 03. Ajka Város 
Önkormányzata

Ajka

Európai Porcelánmanufaktúrák 
Kiállítása

09. 01. - 12. 15. Herendi 
Porcelánmanufaktúra 
Zrt. 

Herend Herendi 
Porcelánművészeti 
Múzeum

Nemzetközi Ékszer Biennálé 09. 02. - 11. 05. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

BALKAN:MOST Fesztivál a WOMEX 
közreműködésével

09. 07. - 09. 09. Hangvető Veszprém Belváros

A táncházmozgalom ünnepe 09. 08. - 09. 10. Határtalan Hangok 
Közhasznú Alapítvány

Kékkút, Kővágóörs

Maurer Dóra kiállítás 09. 09. - 12. 31. Füredkult Balatonfüred Vaszary Galéria

Sigmar Polke – kiállítás és 
múzeumpedagógiai foglalkozások

09. 09. - 10. 29. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Csikász Galéria

InterUrbán – Brno (Csehország) 09. 11. - 09. 24. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Romkoncert 09. 11. Veszprém Margit-romok

BALATORIUM – Meet-up 09. 15. PAD Alapítvány Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Kávéházak Éjszakája 09. 09. - 09. 10. Ülj Közelebb 
Produkció Kft. 

Veszprém

Balaton Wine & Gourmet 09. 21. - 09. 24. BWG Balaton 
Wine and Gourmet 
Nonprofit Kft. 

Veszprém Veszprémvölgy

Jutasi Piknik és Olimpia 09. 22. - 09. 24. Veszprém Jutasi lakótelep

Csendbe hívunk-Vallis musicalis – 
Gellért Ünnep Bakonybélben

09. 22. - 09. 24. Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Alapítvány

Bakonybél Szent Mauríciusz 
Monostor

Vallis musicalis – zenével teli 
völgy a Bakony szívében – A Szent 
Gellért Fesztivál (Szeged) barokk 
kamarakoncertje

09. 22. Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Alapítvány

Bakonybél Szent Mauríciusz 
Monostor

Vallis musicalis – zenével teli völgy 
a Bakony szívében – Odhecaton 
Énekegyüttes (IT) koncert és Bakonybéli 
Kórusakadémia

09. 23. Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Alapítvány

Bakonybél Szent Mauríciusz 
Monostor
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Cholnoky-kód színdarab premier 09. 23. Pannon Várszínház, 
Forte Társulat

Veszprém Hangvilla

Vallis musicalis – zenével teli völgy 
a Bakony szívében – Koncert Szent 
Gellért emlékére kortárs ősbemutatóval 
– EKF régió kórusai

09. 24. Bakonybéli Szent 
Mauríciusz Alapítvány

Bakonybél Szent Mauríciusz 
Monostor

InterUrbán – Hamamatsu (Japán) 09. 25. - 10. 08. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Rendhagyó terek – Szűcs Nelli: Fedák 
Sári monodráma

09. 26. Nagyvázsony Nagyvázsonyi Kinizsi vár

Csendnapok 10. 01. - 12. 10. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

Veszprém Folk 10. 01. - 10. 03. Veszprém

InterUrbán – Gyumri (Örményország) 10. 09. - 10. 22. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

David Popper Nemzetközi Csellóverseny 10. 10. - 10. 14. THURY-VÁR Nonprofit 
Kft. 

Várpalota

BALATORIUM – Kiállítás 10. 12. - 12. 13. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

Hegedűkészítők Nemzetközi Találkozója 
és Hangszerkiállítás

10. 17. - 10. 18. Veszprém

Chaconne Fesztivál 10. 18. - 10. 22. Veszprém

InterUrbán – Tartu (Észtország) 10. 23. - 11. 05. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Rendhagyó terek – Forte Társulat: 
Minden eladó

10. 24. Veszprém Piac- és Vásárcsarnok

Madách Fesztivál 10. 25. - 10. 27. Veszprém

Nemzetközi kinetikus művészet időszaki 
kiállítás

2023. 11. 05. -  
2024. 01. 31

Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém Dubniczay-palota

InterUrbán – Ibagué (Kolumbia) 11. 06. - 11. 19. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Rendhagyó terek – Red Show 11. 07. Várpalota Inotai Retro Színház

Music Hungary Konferencia & Showcase 
Fesztivál

11. 07. - 11. 09. Music Hungary 
Szövetség

Veszprém
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,,Több, mint festészet” – nemzetközi 
képzőművészeti kiállítás

11. 11. - 12. 31. Művészetek Háza 
Veszprém

Veszprém

Veszprém Jazz 11. 16. - 11. 19. Veszprém Hangvilla

VEB2023 Európa Kulturális 
Fővárosa Nemzetközi Konferencia: 
Régiófejlesztés a kultúrtáj 
menedzsment eszközeivel

11. 16. - 11. 17. Kortárs Építészeti 
Központ

Veszprém

InterUrbán – Trencsén, Nyitra 
(Szlovákia)

11. 20. - 12. 03. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Téli Veszprém 11. 25. - 12. 24. Veszprém

InterUrbán – Tel-Aviv, Tirat Carmel 
(Izrael)

12. 04. - 12. 17. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Rendhagyó terek – Akemi Takeya: 
Lemonism

12. 12. Ajka Nagy László Városi 
Könyvtár és Szabadidő 
Központ

InterUrbán – Bad Ischl (Ausztria) 12. 18. - 12. 31. Hangvető Veszprém, Bakony-
Balaton régió

Évbúcsúztató búbánat-őrlés 
a malomban

12. 30. Tamás-Gépgyártó Kft. Veszprém Fenyves malom
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WEBOLDALUNK: MAGAZINOLDALUNK:K: FACEBOOK: INSTAGRAM: PODCAST:

ELÉRHETŐSÉGEK 

A programváltoztatás jogát minden esetben fenntartjuk.  
A változásokról és a legfrissebb, programokat érintő információkról 
minden esetben online felületeinken lehet tájékozódni. 

TÖLTSD LE VEB2023 APPLIKÁCIÓNKAT ÉS 
MERÜLJ EL A KULTÚRÁBAN!
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ISMOD PELLENTESQUE. NULLAM TINCIDUNT FELIS ENIM, VITAE MATTIS SAPIEN HENDRERIT NON. IN ET LACUS DIAM. DONEC TINCIDUNT 

NISI EU DOLOR ULTRICIES ACCUMSAN. CRAS EUISMOD IN EROS EU DAPIBUS. ALIQUAM A TINCIDUNT ORCI. ETIAM INTERDUM MI AC EX PO-

SUERE, ET VIVERRA DUI PRETIUM. IN ID LOBORTIS IPSUM, SED PORTA ORCI. NUNC FACILISIS TORTOR ID EST MOLLIS ULTRICIES. ETIAM IN EGES-
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