FESZTIVÁL KALAUZ 2010
SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK SZÖVETSÉGE

450 ELŐADÁS, 30 BEMUTATÓ,
250 EZER LÁTOGATÓ
GEDEON JÓZSEF, A SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK
SZÖVETSÉGÉNEK ÜGYVEZETŐJE SZERINT
EURÓPÁBAN IS EGYEDÜLÁLLÓ MINŐSÉGŰ
ÉS MENNYISÉGŰ SZABADTÉRI ELŐADÁS VAN
MAGYARORSZÁGON, MELYEKRE ÓRIÁSI AZ
ÉRDEKLŐDÉS, AHOGYAN A GYULAI VÁRSZÍNHÁZ
IGAZGATÓJAKÉNT ERRŐL SAJÁT SZEMÉVEL IS
MEGGYŐZŐDHET MINDEN ÉVBEN.
Mi a jelentősége annak, hogy a Szabadtéri Színházak Szövetsége több mint tíz éve működik 9
fesztivállal?
G. J.: Ketten kezdeményeztük Mátyás Irénnel a
szövetség megalakulását 1997-ben, mert szerettük volna, hogy a szabadtéri színházi kultúrát
szakmai szervezet fogja össze, hiszen ha véget ér
a kőszínházi évad, a nézők ezeket a programokat
látogathatják. Képviseljük magunkat mindazokon
a fórumokon, amelyek a színházakról és a szabadtéri színházakról szólnak, és alapítottunk egy
díjat is, amit annak a művésznek vagy színháznak
adunk ki, aki-amely az adott évben a legtöbbet
tett a szabadtéri színházi kultúráért. Többek között
Blaskó Péter és Molnár Piroska is megkapta már
az Amfiteátrum-díjat. Sok koprodukció is készül
kőszínházakkal, így a kilenc szövetséghez tartozó

színházban több mint 450 előadás látható. Több
mint 30 új bemutatónk van évente, mely prózai,
zenés és táncos produkciókat egyaránt jelent, de
a zene mellett a képzőművészet és a filmművészet
is megmutatkozik, így magunkat összművészeti
fesztiváloknak tartjuk. A magyar előadások mellett a közönség komolyzenei világsztároknak is
tapsolhat, hiszen José Curától Plácido Domingóig
nagyon sokan megfordultak már nálunk.
Mint a szövetség vezetője, segítséget nyújtott a
Szakmai Intéző Bizottság fesztiválértékelő munkájában is.

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ
Ö s s z m ű v é s z e t i f e s z t i v á l
47. ÉVAD PROGRAM

2010. július 2.–augusztus 12.
Július 2-4.: XI. Körös-völgyi sokadalom
Július 5-17.: VI. Shakespeare Fesztivál
Andrei Serban, Peter Brook

Július 24.: XIX. Gyulai Vár Jazz Fesztivál
Patricia Barber (USA)

Július 25.: V. Vár Blues Fesztivál – Hubert Tubbs (USA)
Július 29.: Népzenei és Világzenei Fesztivál – Diego Cortés (E)
TOVÁBBI PROGRAMOK:

HAT ÚJ BEMUTATÓ: Makrancos hölgy, Hunyadi László, Sakk-játék,
Hommage à Erkel, Psyché, Robin Hood musical
Felolvasószínház, táncszínház, bábelőadások, borfesztivál, Robin Hood
fesztivál, filmek, szakmai konferencia, kiállítás, gasztronómia.

Nyáron színházba várom!
Bővebb információ: www.gyulaivarszinhaz.hu,
tel.: 66/463-148 ; 0630/639-9062, e-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu
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pesti mûsor

G. J.: A másik négy szövetséggel együtt mi magunk
is kezdeményezői voltunk a fesztiválminősítésnek.
A mi szövetségünk 9 fesztiválja közül 8 regisztrált
és mind kiváló minősítést kapott. Ezeken kívül
több más szabadtéri színház és fesztivál jelentkezett, hiszen, mondhatni, Magyarországon nincs
olyan város, ahol ne folyna szabadtéri színjátszás.
A Gyulai Várszínház például 1964-ben alakult, de
a gyökerek a 30-as évekre nyúlnak vissza, hiszen
Szegeden és a Margitszigeten ekkor kezdődött,
és máig sincs sehol Európában ilyen gazdag szabadtéri színjátszás, mint nálunk. Az érdeklődés
is rendkívüli, hiszen tavaly az előadásainkat több
mint 250 ezren látogatták.
Milyen programok lesznek ezen a nyáron Gyulán?
G. J.: Erkel Ferenc Gyulán született, 1810-ben,
így az Erkel-év kapcsán lesz nálunk egy Hunyadi
László operabemutató, egy Sakk-játék táncbemutató Horváth Csaba rendező-koreográfus vezetésével, ami azért is érdekes, mert Erkel kora egyik
legnagyobb sakkozója volt, és lesz egy Hommage
á Erkel című program, ahol kortárs zeneszerzőknek a művész tiszteletére írt zeneműveit mutatjuk
be. A hatodik éve megrendezendő Shakespeare
Fesztiválon pedig a világ két legjelentősebb rendezője, Peter Brook és a román Andrei Serban is
képviselteti magát egy-egy előadással, de érkezik
produkció Dél-Koreából, az Egyesült Államokból
és Nagy-Britanniából is. A jazzfesztiválon fellép
a világhírű Patricia Barber, és lesz bluesfesztivál,
gyerekelőadások, továbbá még sok minden más,
hat héten keresztül, mindennap.
SZEPESI KRISZTINA

Levendula Fesztivál

Jún. 19. / Tihany / www.tihany.hu,
www.bfnpi.hu
A levendula fontos és kiemelt szerepet játszott Tihany történetében,
mai napig jeles hagyományai vannak a levendula termesztésének
és feldolgozásának. A fesztiválon
fellépnek a helyi művészeti csoportok, a kézműves játszóház pedig
a legkisebbeket is megismerteti a
varázslatos levendulával. A fesztivál
fénypontja a levendulaaratás.

is célja. A nemzetközi fesztivál a
színvonalas, rangos amatőr zenei
együttesek és hivatásos művészek
koncertjeiből áll.

Debreceni Nyári Színházi Esték
Jún. 21.-júl. 15. / www.fonixinfo.hu

Szigligeti Várjátékok

Jún. 19. / Szigligeti vár /
www.szigliget.hu
A Szigligeti Palonai Magyar Bálint
Hagyományőrző Egyesület tagjai
fegyver- és harcászati bemutatóikon névadójuk korából adnak
ízelítőt. A nézők betekinthetnek a
várvédők, valamint a török tábor
életébe is. További időpontok: júl.
3., 7., 14., aug. 11., 21.

Kodály Fesztivál

Jún. 21.–júl. 4. / Kecskemét kulturális intézményei és templomai /
www.efmk.hu
Az 1998 nyarán indult Kodály
Fesztiválnak a Kecskeméten született nagy zeneszerző szellemi örökségének ápolása mellett a városra
oly jellemző ökumené megőrzése

A színházi esték kínálatában elsősorban szórakoztató jellegű előadások, könnyed, de színvonalas
nyári darabok szerepelnek, többek
között budapesti és vidéki magyar
színházak sikeres darabjai.

Dunamenti Folklórfesztivál

Jún. 24–27. / Dunaföldvár, városközpont, várudvar / www.dunafoldvar-muvhaz.hu
Esténként fesztiválklub külföldi
együttesek közreműködésével,
táncház, zene- és viselet-bemutató
a várudvaron.

