Győri Tavaszi Fesztivál
2016. március 15 – április 3.
Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Gyerekek!
Lassan véget ér a hideg évszak, és ahogy a természet újjáéled, úgy éled újjá Győr lüktető
kulturális élete is. A Négy Évszak Fesztivál 2016-ban is rengeteg szép pillanatot, színvonalas
rendezvényt és számos különleges meglepetést tartogat a győriek és a hozzánk látogató
kedves vendégek számára. A kulturális évad kezdeteként 2016. március 15-én, nemzeti
ünnepünkön elkezdődik a Tavaszi Fesztivál, amely egészen április 3-ig kínál nívós
szórakozást a kultúra szerelmeseinek.
Kollégáim az idén is igyekeztek minden korosztályra gondolni, hiszen érdekes kiállítások,
látványos előadások, izgalmas zenei koncertek tarkítják az előttünk álló heteket. Rendkívüli
tárlatnak ígérkezik a Ruttkai Éva, Gábor Miklós, Latinovits Zoltán emlékkiállítás, de
különleges élményt jelent majd Csordás Klára és Jory Vinikour koncertje, vagy épp a
Musique de l’Europe Festival turnéjának idei első, győri állomása is. Gondoltunk persze a
gyerekekre is, akiket „Hangszersimogató” címmel Bársony Bálint és zenekarának interaktív
foglalkozása, valamint a József Attila Színház Babszem Jankó című mesejátéka várja. Részt
vehetnek a húsvéti készülődésben is a Hímes tojás napján. A színház szerelmesei a Körúti
Színház A Napsugár fiúk című előadását tekinthetik meg. A Tavaszi Fesztivál
nélkülözhetetlen eleme idén is a Húsvéti Vásár, de a fesztivál keretei között rendezzük meg a
tavaly nagy sikerrel útjára indított „Védd a helyit, vedd a kisalföldit!” programsorozatot,
amelynek a Dunakapu tér ad otthont, helyet biztosítva a környékbeli termelők portékáinak és
a minőségi magyar élelmiszereknek.
Látva a programok sokszínűségét, bízom benne, hogy mindenki megtalálja a számára kedves
rendezvényt, kikapcsolódási lehetőséget, vagy egyszerűen csak jól érzi majd magát a
remélhetőleg kellemes tavaszi időben, szeretett városunkban. Kívánom, hogy szép
élményekkel és boldog pillanatokkal gazdagodjanak Győrben, persze nem csak tavasszal, de
az év minden szakában!
Borkai Zsolt
polgármester
Március 18. 17 óra
Zilia, Hamlet, Szindbád
Ruttkai Éva, Gábor Miklós, Latinovits Zoltán emlékkiállítás
A kiállítást megnyitja: Vidnyánszky Attila
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendező, filmrendező, a Nemzeti Színház igazgatója
Köszöntőt mond: Dr. Somogyi Tivadar Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere
Magángyűjteményük anyagából a kiállítást Gábor Júlia és Szigethy Gábor rendezte.
Helyszín: Rómer Múzeum – Magyar Ispita
9022 Győr, Nefelejcs köz 3.
A kiállítás megtekinthető: 2016. március 19-től - május 15-ig
Látogatható: kedd-vasárnap: 10.00-18.00
Normál, teljes árú jegy: 700,-Ft, Diák,- nyugdíjas jegy: 350,-Ft

A kiállításhoz kapcsolódó kísérőprogram:
2016. április 13. szerda 17 óra
Tárlatvezetés Gábor Júliával és Szigethy Gáborral
Helyszín: Rómer Múzeum – Magyar Ispita
Normál, teljes árú jegy: 700,-Ft, Diák,- nyugdíjas jegy: 350,-Ft
Március 19. 11 óra
Érdekes képek igényes keretben
A győri Képkeretező-Művészgaléria és Debreczeny Zoltán festőművész zenés tárlatvezetése
A zongoránál Czinger Jákob és zenész barátai
A kiállítás megtekinthető: március 19-30-ig, hétfőtől-péntekig: 9.00-12.00 és 14.00-16.00
óráig
Helyszín: Győri Képkeretező-Művészgaléria, Arany János u. 1.
Ingyenes
Március 20. 10-16 óráig
A hímes tojás napja
A Győri Tavaszi Fesztivál keretében ismét sor kerül a Hímes tojás kiállításra és vásárra a
Gyermekek Háza szervezésében. Az ország különböző vidékeiről érkező tojásírók, a
Népművészet Ifjú Mesterei, Népi Iparművészek ebben az évben is bemutatják különféle
technikákkal készített alkotásaikat.
Programunkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a legifjabb nemzedék is hallhasson a régi
hagyományokról, megismerkedjenek a tojásfestés ősi motívumaival, hogy felkeltsük bennük
az érdekélődést szüleik, nagyszüleik ünnepei iránt.
10.00-16.00 óra
Hímestojás kiállítás és vásár
Kirakodóvásár kézművesek portékáiból az udvaron
10.00 – 15.00 óra
Húsvéti játszóházak (tojásfestés, tésztasütés,
különféle húsvéti dekorációk készítése)
15.00 – 16.00 óra
Húsvéti mese
Aki mesél: Füzi Rozi
Kiállítók: Kóczánné Ács Szilvia (Győr), Huszákné Czencz Marietta (Báta), Csizy Istvánné
(Balatongyörök), Gyulai Orsolya (Budapest), Szelesné Kása Ilona (Lakitelek), Bakó Ildikó
(Takácsi), Csordás Csabáné (Szombathely), Pillerné Marton Emőke (Budapest), Kiss
Kálmánné (Kaposvár), Lengyel Géza (Budapest), Kiss Kálmán (Kaposvár), Csákányi Zoltán
(Budapest), Bércziné Szendrő Csilla (Esztergom), Bereczné Lázár Nóra (Hódmezővásárhely)
Helyszín: Gyermekek Háza
Ingyenes
Március 18-26.
Nyitva tartás: 10-18 óráig
Húsvéti vásár
A Húsvét a tavaszvárás és a keresztény világ legnagyobb ünnepe, ami idén március 27-ére és
28-ára esik. A tavaszköszöntő húsvéti vásárban egyedi kézműves termékek, gyönyörű
ajándékötletek, különleges finomságok széles választéka várja a látogatókat. Kézzel festett
tojások, díszek, kerámia termékek, kézműves szappanok, kézi szövésű szőnyegek és sok más
érdekes portéka sorakozik fel az Arany János utcai vásár kézműves pavilonjaiban.

Helyszín: Arany János utca
Március 20. 16 óra
Babszem Jankó – mesejáték 2 részben
5-12 éves gyermekek részére
A József Attila Színház előadása
Volt egyszer, hol nem volt, egy ember meg egy asszony. Olyan szegények voltak, mint a
templom egere, sőt, még annál is inkább, mert még gyermekük sem adatott.
Egyszer a szegény ember talált egy seprűt az erdőben. Még jóformán haza sem ért vele,
amikor betoppant hozzájuk a seprű gazdája is. A boszorkány egy babszemet ad a seprűért
cserébe. Ki is kel az elültetett bab reggelre és egy parányi fiúcskát terem. Nagy lenne a szülők
öröme, ha a marcona zsiványok el nem lopnák egyetlen kincsüket, a babszemnyi, de annál
nagyobb hangú legénykét, hogy tisztességes zsiványt faragjanak belőle...
Helyszín: Vaskakas Művészeti Központ
Belépőjegy: 1.200,-Ft
Március 20. 19 óra
Monteverditől - Montandig
Csordás Klára (mezzo-soprano) és Jory Vinikour (zongoraművész) koncertje
Csordás Klára, a Párizsban élő mezzoszoprán fellépett egyebek mellett New Yorkban,
Párizsban, Buenos Airesben, Frankfurtban és Tbilisziben. Opera- és dalénekesi repertoárján
nem csupán egymástól több évszázadnyi távolságban keletkezett s a legkülönbözőbb
stílusokat képviselő művek és szerepek férnek meg, de egyszersmind egy sereg különböző
nyelv is, hiszen Csordás Klára a magyar mellett angolul, németül, franciául, svédül, spanyolul
és olaszul is kitűnően beszél. Győri koncertjén a barokk és kortárs zenét szintúgy játszó,
szólólemezeivel két ízben is Grammy-díjra jelölt amerikai csembaló- és zongoraművész, Jory
Vinikour kíséri majd, aki olyan neves művészekkel lépett fel, mint Magdalena Kožená vagy
Rolando Villazón, Anne Sofie von Otterrel pedig a Deutsche Grammophon számára rögzítette
a Music for a While című lemezt.
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Hangversenyterme (egykori Zsinagóga)
Belépő: 2.000,- Ft, diák, nyugdíjas: 1.000,- Ft
Jegyek elővételben a www.jegymester.hu portálon vásárolhatók, vagy a helyszínen az előadás
előtt egy órával. (A Sambosi Bt. szervezésében)

Március 22. 18 óra
Egy csésze tea Endrei Judittal
R. Kárpáti Péter vidám talkshowja
„Élő legendák, azaz egy csésze tea Endrei Judittal. R. Kárpáti Péter kötetlen, beszélgetős
műsorában a meghívott vendéget nem faggatjuk! Végre egy olyan talkshow, ahol a vendég azt
mondhatja el magáról, amit ő maga tart fontosnak!”
A rendezvény alatt a Demmers Teahouse teakóstolóval várja a vendégeket.
Helyszín: Zichy-palota
Belépőjegy: 1.000,- Ft
Március 23. 19 óra
A Napsugár fiúk
a Körúti Színház előadása
Az amerikai kabaré hőskorában két kiöregedett színészt váratlanul egy nagy tévécsatorna kér
fel szereplésre. Negyvenegy esztendeig járták együtt az országot, majd véglegesen

összevesztek. A színészek, a „nagy bohócok” életében azonban nincs olyan, hogy végleges, a
fellépés csábítása örök...
A két nagy komédiás perpatvara, küzdelme egymással és az öregedéssel, a líra és a bohózat
közötti ösvényen játszhatja korunk egyik szívbemarkoló és fergetegesen mulatságos művét.
Főszerepben: Koltai Róbert és Galla Miklós
Helyszín: Richter Terem
Belépőjegy: 3.500,- Ft; 3.200,- Ft
Március 24. 19 óra
Feke Pál
Sentimento - akusztikus koncert
A legnagyobb magyar slágerek, elektro-akusztikus megszólalás, érzékeny hangszerelések. A
népszerű Junior Prima és Artisjus-díjas színész-énekes különleges hangvételű koncertje,
melyben új oldaláról ismerhetik meg az ország egyik legnépszerűbb musical színészét.
Érzelmes hangszerelések, színházi sztorik, megható pillanatok. A sírós-nevetős est egy igazán
magával ragadó produkció. A koncerten elhangzanak a Quimby, Anna & The Barbies, LGT,
Demjén Ferenc, Illés, Charlie, István, a király, Presser Gábor, Máté Péter dalai.
Sztárvendég Muri Enikő.
Helyszín: Richter Terem
Belépőjegy: 2.500,-Ft; 2.200,- Ft
Március 30. 18 óra
Djangotól a balkánig - Traditional European Music Clash
Musique de l’Europe Festival turné 2016-os első állomása Győr. Egy estén találkozik a
nyugat-európai manouche swing a délkelet-európai balkán tradicionális hangjaival. Az
Európa különböző tájairól érkező zenekarokban egy dolog közös: a francia-magyar-román
tradicionális cigány- és népzene iránti szenvedély. A Canarro, a Taraf de Akácfa (Swe, Fr,
Hun, USA), a Csángálló zenekar (Hun, Swe), a Gala Swing Quartet (Fr), a BaHorKa, a
Kovács Zoltán trio és a Made in Swing egy világzenei utazásra röpítik el közönségüket
virtuóz muzsikájukkal.
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Hangversenyterme (egykori Zsinagóga)
Belépőjegy: 2.000,- Ft
Március 31. 17 óra
Műhely-estek a Zichy-palotában – Vendégeink írók, költők a Vajdaságból
Az elmúlt évtizedekben számos kiváló alkotó pályája indult, s teljesedett ki a Vajdaságban. A
különleges világ kivételes műveket inspirált. Emlékezetes szellemi élmény lesz találkozni a
győri Műhely folyóirat négy kiváló szerzőjével, a Zentán élő Beszédes István József Attiladíjas költővel, az ugyancsak Zentán élő Danyi Zoltán Radnóti -és Mészöly Miklós-díjas
íróval, költővel, a Szabadkán élő Boško Krstić szerb íróval, a kortárs szerb irodalom elismert
alakjával, aki kitűnően beszél magyarul, valamint a Palicson élő Tolnai Ottó Kossuth -és
Radnóti-díjas íróval, költővel, aki a magyar irodalom egyik legendás, meghatározó alkotója.
A beszélgetést vezeti: Márjánovics Diána
Helyszín: Zichy-palota
Ingyenes

Március 31. 17 óra
Hangszersimogató
Bársony Bálint és zenekarának interaktív foglalkozása és mini koncertje gyerekeknek.
A Hangszersimogató egy szabad zenei foglalkozás gyerekeknek és szüleiknek, interaktív
közös játék a hangszerekkel. A foglalkozások célja a hangszerek hangjának megismertetése,
az együttzenélés- és éneklés örömének átadása kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
"Simogatható" hangszerek: dobfelszerelés, afrikai dobok, egzotikus ütőhangszerek, csörgők
és csengettyűk, zongora, basszusgitár, nagybőgő, elektromos és akusztikus gitárok, szoprán és
tenorszaxofon, barokk és népi furulyák.
A foglalkozás énekes vezetője: Korzenszky Klára, a Makám együttes énekesnője
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Hangversenyterme (egykori Zsinagóga)
Belépőjegy: 1.000,- Ft
Április 1. 17 óra
Ritkaságok három színész életéből
Vendég: Maszlay István a Győri Nemzeti Színház színművésze
Házigazda: Gábor Júlia és Szigethy Gábor
Zilia, Hamlet, Szindbád - Ruttkai Éva, Gábor Miklós, Latinovits Zoltán emlékkiállítás
kísérőrendezvénye
Helyszín: Zichy-palota
Belépőjegy: 1.000,- Ft
Április 3. 10-18 óráig
„Védd a helyit, vedd a kisalföldit!”
Tavaszi piac – nyitórendezvény
Egész napos vásár koncertekkel, látványfőzéssel és kóstolókkal.
A nagyszínpadon és a gasztroszínpadon is számos érdekes program Kicsiknek és Nagyoknak
egyaránt.
Az egész napos rendezvény házigazdája: Lázár Chef
Helyszín: Dunakapu tér

Jegyek vásárolhatók
Látogatóközpont – Győr
Győr, Baross út 21.
Nyitva: H-P.: 9-17 óráig;
Szo.: 9-15 óráig; V.: zárva
Telefon/fax:
96/311-771, 96/336-817
e-mail: gyor@tourinform.hu
Győr+Média Pavilon
Győr, Baross út
Nyitva: H-SZE-P.: 8-16 óráig
K-Cs.: 10-18 óráig
Tel.: 20/334-70-71

Richter Terem
Győr, Aradi vértanúk útja 16.
Nyitva: H-P.: 10-17 óráig
Telefon: 80/205-015
e-mail: jegy@gyfz.hu vagy office@gyfz.hu
Vaskakas Művészeti Központ
Győr, Czuczor Gergely u. 17.
Nyitva: H-P.: 9-17 óráig
Telefon: 96/512-690, 20/261-59-65
e-mail: vaskakas@vaskakas.hu
Belépőjegyek válthatók az adott rendezvény helyszínén a műsorkezdést megelőző 1 órával.
A műsorváltoztatás jogát a rendezők fenntartják.

