Élő Forrás Hagyományfalu
Kiscsőszi Pajtafesztivál – Élő Értékek – Hidak Program
Nemzetközi népzenei és néptánc tábor a Dűvő zenekarral, kiemelkedő táncpedagógusokkal,
vendég előadókkal
2018. július 8-15.

Program:
Július 8-13. (vasárnaptól péntekig)
Kiscsősz egész területe
Nemzetközi népzenei és néptánc tábor
A Dűvő zenekar méltán híres táborába sok zenész érkezik a világ minden részéből. Idén a Mezőség
muzsikája kerül előtérbe. Vendégünk lesz Kodoba Florin, ismert magyarpalatkai prímás. A
tánctáborban Mezőség három falujának anyaga jelenik meg. Kádár Ignác és Nagypál Anett
magyarborzási, Szabó Szilárd és Németh Ildikó válaszúti, Busai Norbert és Busai Zsuzsanna budatelki
táncokat tanítanak.

2018. július 10. kedd
20.00 Táncpajta
Első Pesti Rackák – Népiesen… koncert
Egyesületünk régi barátai, akik a mai blues és rock and roll világának fenegyerekei. Ki gondolná, hogy
éppen a magyar népzene különbözteti meg őket a többiektől? Megszerették, megismerték és már
tudják is! Igazi népzenei csemegét hallhatunk tőlük.

2018. július 11. szerda
20.00 Római Katolikus Templom
Navratil Andrea és a Kobzos együttes: Három Aranyalma - Istenes népi énekek koboz és
hegedűkísérettel
Úgy tartják a régiek, hogy ünnepkor az Ég a Földdel összeér s ez ad erőt a míves vagy dolgos
hétköznapokhoz...
A koncert-műsor az évkör legnagyobb keresztény ünnepeit járja végig a kis Jézus születésétől a Szent
Lélek eljöveteléig, s a cím ezek közül is a három legjelentősebb ünnepre, a Karácsonyra, a Húsvétra és
a Pünkösdre utal. A megszólaló énekes és hangszeres dallamok döntő többsége a moldvai csángó
hagyomány része, mivel a magyar szentes énekek ezen a tájegységen maradtak meg a legnagyobb
gazdagságban és a legrégibb formában, hiszen a moldvai csángó kultúra mintegy konzerválta a
magyar és az európai középkori zenei hagyomány stílusjegyeit, sajátosságait. Az archaikus népzenei
anyag az előadók sajátos intuitív feldolgozásában hallható, melyben az autentikus stílusjegyekbe
régizenei elemek is szövődnek.

2018. július 12. csütörtök
19.00 Interaktív Faluház
Kiállítás megnyitó, fesztiválindító gondolatok
Kiállítások: Bánhelyi József fotós, Kása Béla fotós, Élő Forrás Népművészek
20.00 Táncpajta
Rendhagyó tánctörténet óra Novák Ferenccel – Dunántúl magyarjai és nemzetiségei

Novák Ferenc a Honvéd Együttes egykori művészeti igazgatója, a Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas magyar koreográfus, rendező, etnográfus, érdemes
művész. Az előadásban közreműködnek Magyarország ismert néptáncos személyiségei, kísér a Dűvő
zenekar és Halász László
2018. július 13. péntek
17.30 Kocsma előtt
Fesztiválindító tánc és muzsika, táborzáró bemutató
Közreműködnek: A táborok résztvevői, Dűvő zenekar, Kubinyi Júlia, Eleki Román Hagyományőrzők,
Bozót Néptáncegyüttes
18.30 Magdi portája
Dűvő zenekar koncertje
A Dűvő tábor után felüdülésként végre rendes tempójában is kimuzsikálhatja magát a Banda. Régi
barátaink a világ minden részén nagy sikerrel koncerteznek és most ismét megtisztelik a kiscsőszi
közönséget is.
19.30 Vásártéri színpad
Varjos zenekar – „Dezsavű”- lemezbemutató koncert
A Felvidék ismert bandája, akik nagy igényességgel fordulnak a kárpát-medence népzenéje felé,
legyen az a saját vidékük, vagy Erdély muzsikája. Kiváló magyar népzenét hallhatunk előadásukban.
21.00 Iskolakert színpada
Sopron Táncegyüttes
Kiscsősz legrégebbi barátai. Már az első Pajtafesztiválon is jelen voltak és azóta nem hagytak ki
egyetlen alkalmat sem. A Dunántúl egyik kiemelkedő táncegyüttese. Kísér a Fajkusz Banda.
21.30 Iskolakert színpada
Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes és Zenekara – Rézhúrosok
A magyarországi táncélet jeles személyiségei hozták létre ezt a csapatot, amely a lovas életet és a
néptánc világát egyaránt ismeri, szereti. Évente egyszer megszervezik, kulturális lovas túrájukat és
előadássorozatukat, de emellett sok műsort vállalnak az ország különböző vidékein. Zenekaruk
felkérésénél is fontos volt az a szakmai igényesség, melyet maguk is képviselnek. Táncosok: Kádár
Ignác, Appelshoffer János, Szabó Szilárd, Leidinger Dömötör, Linczenbold Maximilián, Besenyő Gábor,
Végső Miklós, Hahn-Kakas István, Farkas László, Kovács Norbert. Kíséret: Porteleki László, Kalász
Máté, Fekete Antal (Puma), Mester László (Pintyő), Szabó Csobán Gergő.

2018. július 14. szombat
9.00

Pajta melletti tér
Művész – politikus – közéleti piknik
10.00 Üveges Zsolt tehenészete
Tejkóstoló
10.00-16.00
Orvosi rendelő
Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
11.00 Legelő
Kiscsőszi Hétpróba – játékos családi verseny
13.30 „Baróka kert”
"Azt a kutya mindenit a világnak" - Problémás kutyák, kutyás problémák. Mohácsy-Kisfalusi
Renáta (kutyakiképző, tenyésztő) és "Reni Falkája"
14.00 Sütemény verseny
Búcsúi sütemények fesztiválja
15.00 Római Katolikus Templom
Zenei áhítat – Énekel és zenél Bakos Árpád

Bakos Árpád a Vajdaság népzenei világának régi szereplője, zenész, zeneszerző. Muzsikájában
és dalaiban különleges ötvözetet varázsol a déli, aszimetrikus ritmusvilág és a magyar
népzene archaikus dalai segítségével.
16.00 Cimbi Diófája
Fláre Beás zenekar
A Közép-Dunántúúl ismert cigány bandája, akik soha nem estek kísértésbe a könnyebb sikert
hozó gépi mulatós zene csábítása kapcsán. Évtizedek óta játsszák az autentikus cigány
folklórt. Ezt a hűséget rajongóik is meghálálják.
17.00 Magdi Portája
Kőris zenekar
A veszprémi együttes régóta gazdagítja a térség népzenei palettáját. Többször
vendégszerepeltek a Pajtafesztiválon, gyakran muzsikálnak a megye jelentősebb
népművészeti eseményein.
18.30 Vásártéri Színpad
Matokabinde és Somló Banda
A régi múltra visszatekintő, rutinos zenészekből álló Matokabinde és a fiatal tanítványok
alkotta Somló Banda közös koncertjén igazi örömzenére számíthatnak a hallgatók.
19.30 Vásártéri színpad
Ajka-Padragkút Táncegyüttes és Körös Táncegyüttes
Az Ország két pólusa, két kiemelkedő, fiatal tánccsoport egy színpadon. Lendületes, sodró
táncelőadást láthatunk, melyben nagy súlyt kap a tánc tisztasága, hitelessége.
20.30 Iskolakerti színpad
Magyar-Magyar gála (határon túli vendégek gálaműsora)
Az Élő Forrás számára kiemelten fontos a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás,
baráti programok szervezése. E szándék jegyében rendezzük ünnepi gálánkat határon túli
vendégek részvételével.
Fellépnek: Kesice Táncegyüttes Gyimesből, Pálpataka hagyományőrző táncosai, Kékiringó
Néptáncegyüttes Székelyudvarhelyről és az Ilosvai Selymes Péter Táncegyüttes Nagyidáról.

2018. július 15. vasárnap
10.30 Táncpajta
Pajta Szólótáncosa verseny (Táncpajta)
A versenyen a Dunántúl táncos kiválóságai mérettetik meg magukat válogatott zsűri előtt. Itt
mindenki díjat kap, kortól függetlenül.
11.30 Római Katolikus Templom
Ünnepi szentmise.
A misét celebrálja Bali Tibor plébános úr, vendégünk Németh Zoltán, a celldömölki Mária
Kegyhely plébánosa. Közreműködik a Takácsi Kenderszer Népdalkör.
12.30 Római Katolikus Templom előtti tér
Karikázó, ahogy régen volt.
A magyar leányok és asszonyok egykor gyakran jártak karikázót a templom előtt. Ebben az
archaikus táncformában a kör, mint a formai tökéletesség éppúgy jelen volt, mint a közösség
erős megnyilvánulása, mellyel egyben a gyönyörű dalos hagyományt is ápolták. A karikázót
indítja a Takácsi Kenderszer Néptáncegyüttes.
13.00 Kocsma előtt
Cigányzene ebédidőben – Sallai Flórián és zenekara

14.00 Kocsma előtt
Dalkörök találkozója.
A népdal kedvelőinek délutáni dalcsokrai örvendeztetik meg a vendégséget. Élő Forrás Dalkör
– Kiscsősz, Borostyán Férfikar – Ajka , Tapolcai Batsányi Népdalkör, Taliándörögdi Népdalkör,
Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör, Takácsi Kenderszer Népdalkör
15.00 Vásártéri színpad
Romungro Gipsy Band és a Csornai Széchenyi Népdalkör
A csornai roma banda régi barátként látogat vissza a Pajtafesztiválra. A népdalkörrel közös
műsoruk különleges kísérlet, melyet magunk is kíváncsian várunk.
16.00 Cimbi Portája
Figurás zenekar
A Fajkusz Banda a már elmaradhatatlan baráti kör tagjaként szerepelt nálunk. A háttérben
évek óta gyakorolgat a fiatal korosztály, akik most igazán kibonthatják a szárnyaikat. A
tanítványok Fajkusz Attilával együtt lépnek színpadra.
17.00 Vásártéri Színpad
Magyar Népi Virtuózok a Fölszállott a Páva ismert szereplői mellett kiemelkedő vendég
muzsikusokkal.
Pál István Szalonna és Bandája az elmúlt években a Fölszállott a páva műsorban tett szert
nemzetközi népszerűségre. A zenekar virtuóz módon mutatja be a Kárpát-medence zenei
világát. Vendégségbe hívtunk hozzájuk néhány kiemelkedő muzsikust, akik tovább szépíthetik
ezt a délutánt. Táncos vendégszereplőink a Fölszállott a Páva sikeres versenyzői és felkészítő
mestereik. Vendégek: Vizeli Balázs, Koncz Gergely, Fekete Antal (Puma), Rába Táncegyüttes,
Bognár Adrián, Albert Csaba, Baka Levente, Molnár Bence, Molnár Péter, Fodor Mátyás,
Busai Norbert és Busai Zsuzsanna, Kádár Ignác és Nagypál Anett, Végső Miklós, Antal Áron,
Szabó Szilárd és Németh Ildikó, Kovács Norbert és Gaschler Beáta, Berecz István, Juhász Erika
és Tanítványai.
Vendégségben Kispiriten
Július 14. szombat, 14.00
A Kispiriti Falunapon vendégszerepel a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Táncegyüttes és az Elki
Román Hagyományőrző Együttes
.

A kiadvány a
Földművelésügyi Minisztérium
támogatásával készült

