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A „Lesence-vidék” kistáj, 3 nagyobb tájegység 
peremterülete.

A „Balatoni Riviéra”, vagyis Partvidék,  
a Bakony-hegység és a Keszthelyi-hegység közé 
beékelve, egy különleges része a Dunántúlnak,  
a Lesence-patak völgyében.

„E helynek, valami rokonsága van  
az arannyal” - írhatta ezt itt Hamvas Béla.

Lesenceistvánd, Balatonederics, Uzsa, Hegymagas 
és Zalahaláp indították el a LESENCEVIDÉK 
kezdeményezést, melynek köszönhetően számos 
rendhagyó, magas művészeti értéket képviselő 
program valósul meg a térségben 2022 nyarán.

A csodaszép szőlők, igen zamatos borok, hatalmas 
erdők és kialudt vulkánok gyűrűjében, az ember és a 
természet együttműködése évezredes múltra tekint 
vissza. A tucatnyi falu lakói, a szorgalmas munka 
mellett, a kultúra és a művészet, hagyományok és 
újszerű felfedezések részesei. Ez a hely határterület, 
melytől különleges, és ünnepeink alkalmával, 
most megjelenhet számunkra a hely géniusza, a 
művészetekben, a költészetben és a mítoszokban.

Erre az Ünnepre hívunk meg  
másokat, köztük Önt is!

Tartson velünk a művészetek,  
az irodalom, a kultúra sokszínű 
világába a Lesence-vidéken!

Kultúra. Művészet. Közösség.

Lesenceistvánd

Hegymagas

Balatonederics

Uzsa

Zalahaláp

TARTALOMJEGYZÉK
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Barangolj a Balaton-felvidéken Quartet Escualo 

I. LESENCEVIDÉKI  
KORTÁRS MŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL ÉS KIÁLLÍTÁS
Helyszín: Művelődési Ház és Zeneudvar, 
Lesenceistvánd
2022. 07. 20. - 2022. 08. 29.

2022. 07. 30.

19:00 Libikóka
Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert  
zenés irodalmi estje
A duó zenés-mesélő estjén megrázó, 
felemelő és könnyed családi történetek 
szólítják meg egymást és a dalokat.  
Mint egy olyan családi asztalnál, ahol  
három-négy generáció élvezi az együttlét 
örömét, és a régi adomák után dalt kíván a szív.
Belépés díjtalan

2022. 07. 23.

16:00 Alkoss velünk!
Rendhagyó rajzóra, családi képzőművészeti 
foglalkozás Salgó Judittal
Részvétel díjtalan

19:00 Az erdő 
hangja
Dóra Attila klarinéttal míg Baráth Bálint 
zongorajátékával varázsolja el a közönséget 
egy különleges improvizációval
Belépés díjtalan

2022. 07. 24.

18:00 Időgép - zenei utazás 
reneszánsztól napjainkig
Király Lajos és Király Emőke zenetanár házaspár, gyermekeikkel  
és a településen élő növendékeivel lép színpadra
Belépés díjtalan

19:30 Quartet Escualo 
Piazzola tangója
Négy fiatal művész – Veér Csongor(hegedű), Deli Zsolt (harmonika), Póta György 
(nagybőgő) és Mayer Albert (gitár) - hívta életre 2002-ben. A Quartett Escualo 
repertoárját elsősorban Astor Piazzolla művei képezik, de az együttes szívesen  
tűz a műsorára kortárs zenedarabokat is.
Belépés díjtalan

2022. 07. 21.

17:00 I. Újrahasznosító workshop  
a művészet erejével
Családi kreatív foglalkozás az újrahasznosítás jegyében
Részvétel díjtalan

2022. 07. 22.

19:00 Barangolj a Balaton-felvidéken!
Gajdos Erika Tímea színek, fények élmények Balaton -felvidék regénysorozatának  
legújabb könyvbemutatója
Itt a helyed, ha imádsz barangolni a misztikus Balaton-felvidéken, szívesen olvasol a négy 
évszakos balatoni régióról és szereted a színekben, fényekben és élményekben gazdag 
balatoni regényeket.
Belépés díjtalan

2022. 07. 25.

17:00 II. Újrahasznosító workshop  
a művészet erejével
Családi kreatív foglalkozás az újrahasznosítás jegyében
Részvétel díjtalan
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Barangolás a filmzene világábanCsalafintaságok a csalitosban

2022. 07. 26.

19:00 Szeged  
Trió Classic
Közreműködik:  
Varga Laura fuvolaművész,  
Vizsolyi Lívia fagottművész,  
Klebniczki György zongoraművész 
Belépés díjtalan

2022. 07. 27.

18:00 Csalafintaságok  
a csalitosban 
az Óperenciás Bábszínház előadásában
Vidám ,zenés mesejáték, látványos eredeti környezetben 
játszódik, Nyúlcsi Júlcsit és a jókedélyű parasztembert élő 
szereplők alakítják mag az erdő többi lakója botos báb.
Belépés díjtalan

2022. 07. 28.

17:00 III. Újrahasznosító  
workshop a művészet  
erejével 
Családi kreatív foglalkozás  
az újrahasznosítás jegyében
Részvétel díjtalan

2022. 07. 30.

19:00 Barangolás  
a filmzene világában
Közreműködik:  Király Emőke Mária - zongora,  
Király Lajos – fuvola, továbbá Király Emőke,  
Király Alex, Király Erik és Király Anna
Belépés díjtalan

2022. 07. 29.

19:00 Hajnalpír duett, Fifika 
a Magyar Mozdulatművészeti Társulat előadásában, Koreográfia-rendezte: Pálosi István 
Fifika: „furfang, ravaszság, ravaszkodó hajlam, fortélyos természet, agyafúrtság”  
A főistenként megjelenő, majd eltűnő férfialak táncával létrehozza a sötétséget.  
Feltűnik három táncosnő kánonban, és egységben. Együtt és mégis külön. Kik ők?
Belépés díjtalan

2022. 07. 29.

20:00 Hagyományaink  
a jelenben 
a Batsányi Táncegyüttes táncház műsora 
Az 50 éve működő néptáncegyüttesnek 
Lesence vidéken élő felnőttek és gyerekek 
is szép számmal a tagjai, akik átörökítve 
a hagyományokat, fontos szereplői és 
meghatározói a vidék kulturális életének.
Belépés díjtalan

A lesenceistvándi programokkal kapcsolatosan 
bővebb információ a +36 30 951 1733 telefonszámon,  
vagy a www.lesencevidek.hu oldalon.

2022. 08. 19.

18:00 A művészet  
a partra jön
Szabadtéri kiállítás, Képzőművészeti válogatás  
az UzsART Művésztelep 2022. évi alkotásaiból  
és a Pannon Művésztelepek pacsai alkotásaiból
A tárlatot megnyitja Gyanó Szilvia, muzeológus 
Zenei kísérőműsort biztosítja: Farkas Mihály, gitárművész
A kiállítás 2022. augusztus 29-ig szabadon látogatható.
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Mesével, tánccal, jókedvvel!Tündérek márpedig léteznek

MESEKUCKÓ
meseolvasást népszerűsítő programok 
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt
Helyszín: Kultúrház (Hegymagas, Szigligeti u. 16.)

2022. 05. 21.

18:00 Naphegy lovag
Hegymagas és a Szent György-hegy  
meséjének könyvbemutatója
„A Balaton-felvidék tanúhegyei közül 
számomra a Szent György-hegy a 
legkedvesebb, nyílván a közel két évtizedes 
hegymagasi nyaralásoknak köszönhetően. 
Minimum, hogy egy mesével tartoztam a 
településnek.” – vallja Császár Levente. 
A dedikálással egybekötött könyvbemutatón az 
író egyéb kiadványaival is megismerkedhetnek, mely 
mesék inkább a nagyobb gyermekeknek, illetve a felnőtt 
olvasóközönségnek szólnak.
Belépés díjtalan

2022. 07. 09.

18:00 A varázsmag 
szövetsége 
Beszélgetés M. Nyírő Mária írónővel mesés kalandregénye 
kapcsán, mely 8-11 éves kezdő olvasóknak szól.
Érintjük hegymagasi kötődését, a könyv bemutatását és 
felhasználásának lehetőségeit szülői/pedagógusi szempontból, 
valamint kitérünk rá, hogy miért ajánlotta fel teljes magyarországi jogdíját 
életveszélyesen beteg gyermekek kívánságainak teljesítésére. A beszélgetés során 
lehetőség lesz kérdezni és a könyvet megvásárolni, dedikáltatni.
Belépés díjtalan

2022. 08. 05.

18:00 „Mesével, tánccal, jókedvvel!”
Suplicz Mihály mesemondó műsora 
Kalandra hívlak, mert kalandozni jó! Táncba hívlak, mert táncolni is jó! Nem csak jó, mesés is! 
Elrepítelek túl az Óperencián, táncba hívlak minden határon át! Ezután ha bírod még, no meg 
elmúltál már 18 éves, várnak a felnőtt mesék rekeszizmot próbáló, ámde mély igazságokat rejtő 
bugyrai. Gyermek felvigyázás miatt ne fájjon a fejed, melletted maradhat urad, vagy a nejed!
Belépés díjtalan

2022. 09. 18.

18:00 Vidékünk 
mesés történetei
Az érdeklődők találkozhatnak, és élményszerű beszélgetésben vehetnek részt Bartalos Jánossal 
a Bakony és Balaton-felvidék örökös pásztorával, valamint Szabó Csabával (néprajzkutató, 
néptánc pedagógus, népművészet ifjú mestere), aki a megye történeteinek, anekdotáinak 
lelkes kutatója. Az itt hallható történetek, mesék részben saját kutatómunkából, részben 
Békefi Antal híres népdalgyűjtő munkásságának köszönhető. Megismerkedhetünk az egykoron 
hagyományosnak mondható történetmesélési technikák segítségével a régi parasztvilág, 
betyárvilág és pásztorkultúra tanulságos kincseivel. A jelenlevők szemügyre vehetik a 
hagyományos és ünnepi pásztoreszközöket, illetve ki is próbálhatják azokat.
Belépés díjtalan

2022. 06. 18.

18:00 Tündérek márpedig léteznek
Kálnay Adél, József Attila – díjas író. 1988 óta van háza Hegymagason, miközben 
dunaújvárosi életét is élte. Dunaújvárosban tanított, ott lett díszpolgár. 7 önálló kötete jelent 
meg, s számos antológiában vannak novellái. Norvég, francia, német fordításai is vannak.  

E kötete a gyerekekhez szól: Már pedig tündérek léteznek, ez a címe a találkozónak.  
Olyan meséket oszt meg a gyerekekkel, amelyek rávilágítanak arra, hogy a tündérség nem 
csak a mesékben létezik.Tündérnek lenni, maga a jóság. És bárki lehet tündér, aki a jóságra 
szavaz. A kérdés, akarsz-e tündér lenni? Ezt fogjuk megbeszélni, ha találkozunk.
Belépés díjtalan
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Csermák Éva és Marczi Mariann hangversenyeA Metrum lelke Bach - apák és fiúk zenéje

ZENÉS ESTEK A SZENT 
GYÖRGY-HEGYEN
Komolyzenei válogatás a templomban
Helyszín: Hegymagas (templom)

2022. 06. 19.

19:00 A Metrum lelke Bach - apák  
és fiúk zenéje
Rákóczy Anna – fuvolaművész és Rozmán Lajos – klarinétművész hangversenye
Rozmán Lajos Liszt-díjas klarinétművész, karmester, a Zeneakadémia tanára, és Rákóczy 
Anna fuvolaművész, a Metrum Ensemble vezető művészének hegymagasi hangversenye 
egy majd 30 éves munkaperiódus fontos állomása. Fontos azért, mert mindketten sok 
szálon kötődnek Hegymagashoz, és fontos azért, mert az elmúlt évtizedek másik fontos 
kötődésének, Bach zenéjének adnak hangot. 
Ezen az estén azonban nemcsak a legnagyobb, Johann Sebastian, hanem fiainak és 
felmenőinek a zenéje is elhangzik a különleges válogatásban. A fuvola és a klarinét mellett a 
koncerten megszólal a hegymagasi templom harmóniuma is.
Becsületkassza

2022. 07. 17.

19:00 Csermák Éva nemzetközi 
hegedűkurzusának záróhangversenye 
Csermák Éva hegedűművész 2002 óta él Hegymagason. Nevéhez fűződik a 2001 - ben 
alapított Hegymagasi Zenei Napok, amely éveken át nagyszerű hangversenyeket adott a 
hegymagasi katolikus templomban. Idén második alkalommal jönnek el nöndékei külfölről 
és belföldről egyaránt, hogy a július 10 és 17 közötti mesterkurzusán részt vegyenek. Kezdő, 
haladó és pályakezdő fiatalok egyéni és közös produkcióját is hallhatják július 17- én. 
Műsoron többek között Bach, Händel, Grieg, Vivaldi művei szerepelnek majd.
Becsületkassza

2022. 08. 15.

19:00 Gadó Gábor - Harcsa Veronika 
Quintet 
A program a Vexilla Regis Liszt csodálatos kompozíciójának, az 1876-78 között Rómában és 
Budapesten keletkezett, Krisztus szenvedésének tizennégy állomását nyomon követő Via 
Crucisnak a nyitódarabja. Eredeti forrása a a VI. században ált Venance 
Fortunat püspök himnusza. A műsorban felhangzó másik Liszt-
darab a gyönyörű Pater noster szintén egy nagyobb volumenű 
mű, a Harmonies poétiques et religienses kivonata. Franck 
Bergerot francia zenekritikus a következőket írja: „Gabó 
Gábor a húrok pengetésének (…) koválszerű, a templomi 
orgonára emlékeztető hangzást hoz létre gitárján.”
Becsületkassza

2022. 09. 10.

19:00 Csermák Éva hegedű és Marczi 
Mariann zongora hangversenye
Csermák Éva Berlinben és Hegymagason élő hegedűművész a Balaton - felvidék komolyzenei 
életének egyik meghatározó szervezője és egyénisége. Egyéni és izgalmas előadói stílusú 
játékát sokszor méltatták hazai és nemzetközi színpadokon. Idén kamarapartnerével, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárával, Marczi Mariann zongoraművésszel lépnek fel a 
hegymagasi katolikus templomban. Bartók Béla, S. Prokofjew és Edward Elgar darabjai egy 
színes és különösen szenvedélyes műsort ígérnek az idelátogató közönség számára.
Becsületkassza

2022. 07. 12.

19:00 „Bach-inspirációk” Rohmann 
Ditta csellóművész rendhagyó 
szólóestje
Rohmann Ditta csellóművész rendhagyó szólóestjén egy 
egyszeri és megismételhetetlen műsort ad elő: J.S. 
Bach szóló művei között improvizációkat hallhatunk, 
amelyek hidat alkotnak régizene és a pillanat által 
szült hangok között. A hegymagasi templom 
régi alkotótársa a művésznőnek, több évtizede 
visszatérő vendég a településen. 
Rohmann Dittától nem szokatlan a hagyományos 
műsortól való eltérés, műfajok keveredése és az 
énekhang mint társhangszer alkalmazása.  
A Zeneakadémia tanára sokoldalúságát ismerhetjük 
meg a Bach-inspirációk című esten
Becsületkassza
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Művészetek hónapja a tájházbanOrgonák éjszakája

ORGONAEST A 
BAZALTORGONÁK 
ÁRNYÉKÁBAN
Helyszín: Hegymagas (templom)

LIDO ART 
Helyszín: Zöld Hullám Strandfürdő, Balatonederics

MŰVÉSZET A PARTON
BALATONEDERICS
Helyszín: Tájház és Szabadidőközpont

2022. 08. 06.

19:00 Orgonák 
éjszakája
Egyy éjszaka a hangszerek királynőjével
Augusztus 6-án 20 órakor orgonakoncertre hívja a 
zenebarátokat a hegymagasi katolikus templom. A nyáresti koncert hallgatóinak 
Virágh András Liszt-díjas orgonaművész, Érdemes Művész szólaltatja meg a 
műemlék Angster-orgonát, Gion Zsuzsanna énekművész közreműködésével.

Az üdítően hűvös templomban a legszebb és legismertebb zeneművek kínálnak 
felfrissülést, többek között Albinoni, Händel, Bach, Vivaldi és 
Gounod dallamain szárnyal a lélek orgonától orgonáig. 
A programot szabadtéren is közvetítjük a modern 
technika segítségével.
A program csatlakozik az Orgonák Éjszakája 
országos programsorozathoz.
Belépés díjtalan

2022. 08. 06.

18:00 Művészetek hónapja  
a tájházban
A Papírművészeti Alkotótábor alkotásaiból és a Kékfestő  
pályázat zsűrizett alkotásainak közös kiállítása
A tárlatot megnyitja: Feledy Balázs művészeti író, művészetkritikus
A kiállítás 2022. szeptember 10-ig tekinthető meg.
Tájház és Szabadidőközpont (Balatonederics, Kossuth u. 117.)
Nyitvatartás: keddtől péntekig 10.00-16.00 óráig, szombaton 12.00-16.00 óráig 

2022. 08. 06.

11:00 A művészet a partra jön
Képzőművészeti válogatás az UzsART Művésztelep  
2022. évi alkotásaiból és a Pannon Művésztelepek 
pacsai alkotásaiból
A tárlatot megnyitja Gyanó Szilvia, muzeológus
Zenei kísérőműsort biztosítja: Farkas Mihály, 
gitárművész
A kiállítás 2022. augusztus 15-ig tekinthető 
meg a strand nyitvatartási idejében.

2022. 08. 07-8-9.

Alkoss papírból!
Papírművészeti workshop a strandon
Professzionális képző- és iparművészek vezetésével a papír újrahasznosítási lehetőségeit 
kutatva egyedi arculatú, karakterrel bíró papír és papír alapanyagú alkotásokat hozhatnak 
létre a résztvevők
Részvétel díjtalan

INFORMÁCIÓ
A hegymagasi programokkal kapcsolatosan bővebb 
információ a +36 30 567 6229 telefonszámon,  
vagy a www.lesencevidek.hu oldalon.
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Halljuk a versed!Lássuk a novellád!

2022. 08. 13.

11:00-16:00 Noé bárkája
Milyen állatot mentenének meg  
a gyerekek? 10 féle állatot egyszerű 
el tudnak készíteni, amit nem azt 
megrajzolják, megfestik és 
kivágják, hajtogatják. 

Bevezetés az ORIGAMI 
művészet rejtelmeibe, 
origami és applikált figurák 
készítése, vízre helyezése 
Pataki Tibor, képzőművész 
vezetésével.
Részvétel díjtalan

2022. 08. 20.

18:00 Rendhagyó  
irodalmi vetélkedő
Csoportos birokra kelés, megannyi nyereménnyel!
A vetélkedőn bátran bárki részt vehet, mert nem évszámokat és nem idézeteket 
fogunk felmondatni. Izgalmas, soha nem hallott anekdotákból építkezik  
a vetélkedő, és legalább annyi humorral érkezik, mint irodalmi kérdéssel!

Nagy íróink és költőink szokásaiból, 
hétköznapjaiból, különcségeiből 
válogattunk össze egy csokorra valót. 
Vélhetően egyetlen olyan kérdés 
sem hangzik el, amivel általános 
tanulmányai során összefuthat az 
ember, így azonos feltételekkel 
indul majd minden csoport. 
Várunk egyedülállókat és 
családokat, barátokat és párokat! 
Nem lesz más teendő, mint asztalhoz 
ülni, és megválaszolni néhány kérdést. 
Legalábbis: megpróbálni megválaszolni 
néhány kérdést! Amit ígérünk az estére: csak 
nyertesei lesznek a megmérettetésnek!
Részvétel díjtalan

2022. 08. 20.

16:00 Lássuk a novellád!
Pályázat útján beküldött novellák meghallgatása és átbeszélgetése elismert írókkal
A program keretében meghallgatunk és átbeszélgetünk olyan rövid történeteket, novellákat, 
amelyeket ismeretlen szerzőik előzetesen beküldtek. Fontos: a meghívott művészek e 
műveket nem kritikai, hanem baráti szemmel veszik górcső alá, és – amellett, hogy néhány 
ötletet megfogalmaznak – elsősorban inspirálni szeretnének!

Bízunk benne, hogy sok novellát meghallgathatunk, majd átbeszélhetünk!
A terefere közérthető és izgalmas lesz, éppúgy szól majd az irodalom iránt elkötelezetteknek, 
mint a távoli érdeklődőknek. Jöhet gyermek és felnőtt, értő és hobbista!

Várunk mindenkit a strandra, aki szereti az irodalmat, a novellákat – és persze várjuk azokat, 
akik szívesen megmutatnák magukat, kedvet éreznek a novelláik átbeszélgetéséhez!  
Amit ígérünk az estére: csak nyertesei lesznek a megmérettetésnek!
Részvétel díjtalan

2022. 08. 21.

16:00 Halljuk a versed!
Slam poetry est a veszprémi odaLÖKött KÖLtészet társulattal
A slam egy alkotó- és előadóművészeti műfaj: lendületes, fiatalos, rövid,  
egyszer humoros, máskor elgondolkodtató, szabad verselés

Várunk mindenkit a strandra, aki szereti az irodalmat, a verseket, az izgalmas 
előadásokat – és persze várjuk azokat, akik szívesen megmutatnák magukat, 
kedvet éreznek egy-egy vers azonnali megalkotásához! Amit ígérünk az estére: 
csak nyertesei lesznek a megmérettetésnek!
Részvétel díjtalan
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Szent Péter esernyőjeRadics Béla - Tunyogi Péter nagykoncert

2022. 08. 27.

18:00 Radics Béla 75 – Tunyogi Péter  
75 jubileumi nagykoncert (360 perc)
A hatvanas-hetvenes évek egyik legkarizmatikusabb gitárosa Radics Béla tavaly február 
6-án, valamint a P. Mobil illetve a TRB alapító frontembere, Tunyogi Péter idén március 13-án 
töltötte volna be hetvenötödik életévét. Mindkét muzsikus kitörölhetetlen nyomokat és 
egyben pótolhatatlan űrt hagyott a magyar rockzenei kultúrában, amelyet ápolni kell. 

Ezt teszi a Radics Béla RB. Emléktárság, valamint a magyar rockzene kitartó közönsége. 
A Radics Béla születésének évfordulója alkalmából tervbe vett zenés megemlékezés a 
járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt tavaly elmaradt, de idén sor kerül rá.  

Ha már a sors úgy hozta, hogy a két emblematikus rockzenész születési évfordulója csaknem 
egybe esik, a Társaság az emlékkoncertet is közös, nagyszabású rendezvény keretében hozta 
tető alá, ahol a megalapozásról elsőként az Új Taurus zenekar gondoskodik, majd a Radics 
Akusztik trió rója le tiszteletét a fiatalon elhunyt magyar gitárkirály emléke előtt, őket a 
Tűzkerék xT koncertje követi vendég előadókkal, végül a Tunyó Öröksége néven alakult 
tiszteletzenekar gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.

Belépőjegy: 2000 Ft • Early bird jegy (csak online): 1700 Ft

A jegyeket a Badacsony Tourinform, Keszthely Tourinform és a Tapolca Tourinform Irodába, 
online a tixa.hu oldalán lehet megvásárolni elővételbe, továbbá a rendezvény helyszínén.

INFORMÁCIÓ
A balatonedericsi programokkal kapcsolatosan bővebb 
információ a +36 70 361 0809 telefonszámon,  
vagy a www.lesencevidek.hu oldalon.

HÉTVÉGÉK  
A MŰVÉSZET HEGYÉBEN
Helyszín: Kultúrház és fedett színpad  
(Uzsa, Petőfi u. 1)

2022. 07. 20.

19:00 Szent Péter esernyője
Zenthe Ferenc Színház
Megvalósulhat-e a helyiek nagy álma, azaz lehet-e európai település a tótok lakta Glogovából? 
Ez foglalkoztatja a helybéli intelligenciát: Gongolyt, Szlávikot, Majzikot és Adamecznét. Amikor 
az elmaradott Glogovára új plébános, Bélyi uram érkezik, különös csoda történik. A viharban 
Szent Péter egy piros esernyőt borít Bélyi uram kishúgára, Veronkára. Ezzel megindul Glogova 
felvirágzása: megújul a paplak, Veronkához francia nevelőnőt szerződtetnek, özvegy Münz Jónásné 
személyében pedig a városkában fellendül a kereskedelem is… Telnek-múlnak az évek, s a kis 
Veronka eladósorba kerül. Megismerkedik Beszterce híres ügyvédjével, Wibra Gyurival. A fiatal, 
feltörekvő jogász és a Szent Péter esernyőjének áldásával felnőtt papkisasszony azonnal egymásba 
szeret. Közéjük áll azonban Wibra Gyuri öröksége, amelyet megboldogult apja – hogy, hogy nem? 
– egy esernyő szárába rejtett. S megindul a harc a vagyonért.
Megvalósulását a Déryné program tette lehetővé. Az előadás díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

2022. 07. 21.

15:00 Art&Design • WOOLCANO
WOOLCANO – Ahol a szál kitör! (kísérleti textil) • Művészeti bemutató Paczona Márta 
képzőművésszel (Nemzetközi Alternatív Textil Symposion)
Paczona Márta, képzőművész öt éve hívta életre a Symposiont, melynek első projektje  
a handtufting technikára épült. Kimondottan kísérleti textillel foglalkozó alkotó csoportot vezet, 
ezért egyedinek, különlegesnek tekinthető a művésztelepek között. Jelentőséget kölcsönöz a 
művésztelepnek az is, hogy az alkotásfolyamatába a művésztelep 
programjaiba folyamatos betekintést adnak a művésztelep 
helyszínén élőknek, így progresszív a térségre visszaható 
munkát végeznek és gazdagítják a befogadó helyszín 
kulturáliséletét. A képzőművész uzsai előadásának és 
interaktív bemutatójának tematikája szintén a kézi 
tűzéssel készült művekre fókuszál, melyet a művész a 
saját alkotásain keresztül mutat be.
Részvétel díjtalan
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Rejtelmes erdő, mese egy macskacicóról és egy sündisznóról Varnyú Country együttes koncertje

2022. 07. 22.

15:00 Rejtelmes erdő,  
mese egy macskacicóról  
és egy sündisznóról
Ziránó Bábszínház előadása
Rejtelmes erdőn, 
járj nyitott szemmel
csodákat kutatva.

Belépés díjtalan

Nem kell, hogy elhidd,
amit mondunk neked
elég, ha meghallgatod.

2022. 07. 29.

16:00 Élménygyűjtés - a Gyertyán 
tanösvény első bejárása
Uzsa Község Önkormányzata egy tanösvény kialakítását tűzte ki célul, hogy a 
településközpont és a 84. sz. út mellett lévő erdésztelepet természeti környezetbe vezetett 
gyalogos úttal összekösse és a táji értékeket a kirándulókkal megismertesse.
A beruházás elkészültét követően az első alkalommal kívánjuk egy vezetett túra 
alkalmával bejárni a tanösvényt.
Gyülekező: Kultúrház udvara, Uzsa
A programon résztvevőknek előzetes igények szerint 
kedvezményes vacsorát tudunk biztosítani. 
Regisztrációhoz kötött 2022. 07. 28-ig.

Részvétel díjtalan, azonban regisztrációhoz 
kötött.

2022. 07. 30.

18:30 Varnyú Country  
együttes gyerekműsora
A Varnyú Coutry együttes gyermek programja közös éneklésre, játékra hívja a legkisebbeket. 
A gyermekek aktív bevonásával garantáljuk, hogy maradandó élményt kapnak.

Belépés díjtalan

19:00 Varnyú Country együttes koncertje
Az együttes 1990-ben alakult a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Azóta a –country 
muzsika egyedi jellegéből adódóan-nagyon sokféle rendezvényen szerepelt. A country-mint 
műfaj-rendkívül sokszínű, így lehetőséget ad arra, hogy az adott alkalomhoz illő műsort 
állítsunk össze. A rendkívül népszerű country muzsika szórakoztató program, különösen 
olyan eseményeken, ahol különböző érdeklődésű, életkorú hallgatóság van jelen. Műsoraik 
elsősorban olyan összeállítások, melyeket szívesen hallgat, vagy akár énekel a közönség.  
Az együttes élő koncertet ad Uzsán.
Programunkkal a country muzsika hívószavára egy tökéletes családi programra hívja a 
szórakozni vágyókat kortól függetlenül. A rendezvény ideje alatt a presszó üzemel (gyors 
ételek is kaphatóak). Előzetes egyeztetéssel igény szerint kedvezményes, csoportos étkezést 
tudunk biztosítani.

Belépés díjtalan

2022. 07. 23.

15:00 Art&Design • Legyél Te is  
gerilla kertész!
Legyél Te is gerilla kertész! • Művészeti workshop családoknak Módra Bettina 
textilművésszel
A napjainkban meghatározó öko-tudatos gondolatokhoz és cselekvésekhez 
kapcsolódva, egy a gerilla kertészben használt technikát próbálunk ki együtt. 
Agyag, föld, és vadvirágok magjainak keverékével 
magbombákat készítünk, amikkel mindenki 
hozzájárulhat a környezetünk zöldítéséhez. 
Először meggyúrjuk a keveréket, majd 
különböző formákat készítünk a 
masszából. Egy napos száradás után 
a magbombák elhelyezhetők új 
helyükön,  
a kertben, egy cserépben, szabad 
területeken, ahonnan hiányoznak 
a virágok, vagy ajándékba is 
adhatók. Egy eső vagy öntözés 
után a formák belsejében elindul 
a csírázás  
és a virágok kikelnek. 

Részvétell díjtalan
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Zene a kráterben - Bikini koncerttelUzsART 2022

2022. 07. 31.

17:00 UzsART 2022
A UzsaART Művésztelep zárókiállításának ünnepélyes megnyitója
A tárlatot Dancs Zoltán és Diószegi György nyitja meg.
A kiállítás egész évben megtekinthető.

Nyitvatartás: hétfőtől- péntekig reggel 8-tól 15-óráig lehetséges, 
 illetve előzetes egyeztetés esetén.

KULTÚRHÁZ  
ELŐTTI TÉR, UZSA

2022. 09. 03.

16:00 A művészet a partra jön
Képzőművészeti válogatás az UzsART Művésztelep 2022. évi alkotásaiból  
és a Pannon Művésztelepek pacsai alkotásaiból
A tárlatot megnyitja Gyanó Szilvia, muzeológus. 
2022. szeptember 11-ig szabadon látogatható.

INFORMÁCIÓ
Az uzsai programokkal kapcsolatosan bővebb  
információ a +36 30 381 7965 telefonszámon,  
vagy a www.lesencevidek.hu oldalon.

ZENE A KRÁTERBEN - BIKINI 
KONCERTTEL
Helyszín: Halápi hegy
Új rendezvényhelyszín páratlan kilátással és különleges akusztikával - Ez Haláp-hegy! Ahol a 
korábbi bánya által kialakított kráterben idén nyáron a zene veszi át a főszerepet!
Várunk mindenkit ezen a különleges helyszínen egy új programmal!

2022. 07. 11.

A rendezvény 16 éves kor felett belépődíj 
ellenében látogatható.
Online jegyek megvásárolhatók az alábbi linken: 
https://tixa.hu/Bikini-koncert-Zalahalap-krater
Early Bird jegy (első 100 db) 2000 Ft/jegy • Elővételben 2500 Ft/jegy

Nyomtatott jegyek megvásárolhatók:
• Tourinform Badacsony
• Tourinform Tapolca
• Művelődési Ház, Zalahaláp
Jegyértékesítés a rendezvény helyszínén 3000 Ft/jegy áron kizárólag KÉSZPÉNZES fizetéssel.

SZÍNPADI PROGRAM

19:00 Smash&Blues zenekar
15:00 egy5egy zenekar
17:00  BIKINI
19:30 Kobor Band Zenekar
20:00 Tábortűz

EGYÉB PROGRAMOK 13 ÓRÁTÓL

• Játszópark
• Kreatív foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek
• Szabadtéri kiállítás
• Gasztroterasz



Kultúra.  
Művészet.  
Közösség.




