
Szellemi kulturális örökség 
nemzetközi találkozó

2012. május 27-28.
9:00-18:00

programfüzet

Pünkösdi 
sokadalom

 Élő hagyományok kalocsa kulturális terÉben 
 – hímzÉs, viselet, pingálás, tánc

  törökország: 
 mevlevi  sema ceremónia - dervisek tánca 

 a kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya

  a magyar solymászat

  a nÉpművÉszet mestere díj kitüntetettjeinek 
 tudása És tevÉkenysÉge

 matyó öröksÉg 
 – a hímzÉs, viselet, folklór továbbÉlÉse 

  busójárás mohácson 
 – maszkos farsangvÉgi tÉlűző szokás

  albánia: 
 többszólamú Ének- És zenehagyomány 

  mezőtúri fazekasság
 

 kiállítás

 

 bulgária: 
 bistritsa babi–archaikus többszólamú Ének, 

 táncok És rítusok

 a halasi csipkevarrás Élő hagyománya

  tikverőzÉs mohán 
 – maszkos, alakoskodó, farsangi szokás

 pünkösdi templomdíszítÉs mendÉn 
 – tavaszköszöntő egyházi szokás

  fesztivál színpad

toalett

toalett mozgáskorlátozottak részére

pelenkázó

csomagmegőrző

ajándékbolt

büfé

Étterem

borozó

pékség

fényképészeti műterem

elsősegély

vasúti pálya

köszönjük, hogy mellőzi a dohányzást, 
vagy csak az erre kijelölt helyeket használja! 
kérjük, hogy kutyáját pórázon, szájkosárral 
vezesse a múzeum területén!

A rendezvény fővédnöke: 
Bogyay Katalin Magyarország UNESCO nagykövete 

és az UNESCO Közgyűlés elnöke

A rendezvény az UNESCO védnöksége alatt áll

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



Alföld tájegység 
Jelölés a térképen: VI

 Kalocsa (Sükösdi lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösség)

Tanulás az íróasszonyoktól – kalocsai hímzésminták tervezése*
Porcelánfestés bemutató 
Kalocsai pingálás*
Tojásfestés- és karcolás*
Kalocsai hímzés – gépi varrás bemutató, kézi hímzés*
Kalocsai táncbemutató és –tanítás*

 TöröKország (Hajdúbagosi lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség UNESCO listáján szereplő közösség)

Mogyoróból készült falatok, mogyoróolaj
Török táncbemutató és –tanítás*
  
 Karcag (Nagykunsági állattartó tanya)
 (Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösség)

Birkapörkölt főzés és kóstolás
Juhtej termékek bemutatója és kóstolása
Karcagi ünnepi asztalteríték bemutató

Kisalföld tájegység
Jelölés a térképen: X

 solymászoK (Tápi lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösség)

 Fesztivál színpad

Pünkösdvasárnap

10:30 – 11:00 Kalocsai hagyományőrzők – pünkösdölő és kalocsai táncok

11:00 – 11:15 Népművészet Mestere mesemondó – András Jánosné Gergely   

 Erzsébet „Erdei” és a Népművészet Ifjú Mestere- Nyitrai Marianna

11:15 – 11:45 Albánia – Többszólamú ének- és zenehagyomány, 

 néptáncbemutatóval

11:45 – 12:00 Népművészet Mestere zenész – Gadányi Pál és a Népművészet 

 Ifjú Mestere – Végh Andor

12:00 – 12:30 Bulgária – Bistritsa Babi – többszólamú ének és rituális lánctánc

12:30 – 12:45 Népművészet Mestere táncos –Holecz Istvánné Kanyó Margit és párja 

12:45 – 13:15 Matyó örökség – Matyóföldi táncok

13:15 – 13:30 Népművészet Mestere énekes – András Jánosné Gergely Erzsébet  

 „Erdei” és a Népművészet Ifjú Mestere – Nyitrai Marianna

13:30 – 14:00 Mohácsi sokacok – krajlice (pünkösdölés) és mohácsi sokac táncok

14:00 – 14:15 Népművészet Mestere táncos –Holecz Istvánné Kanyó Margit és párja

14:15 – 15:00 Törökország – Rituális táncok és dervistánc

15:30 – 16:00 Ferenczi György és a Rackajam

16:30 – 17:00 Buda Folk Band

Pünkösdhétfő

11:00 – 11:30 Kalocsai hagyományőrzők – kalocsai táncok

11:30 – 11:45 Népművészet Mestere mesemondó – András Jánosné Gergely   

 Erzsébet „Erdei” és a Népművészet Ifjú Mestere – Nyitrai Marianna

11:45 – 12:15 Albánia – Többszólamú ének- és zenehagyomány, 

 néptáncbemutatóval

12:15 – 12:30 Népművészet Mestere zenész – Gadányi Pál és a Népművészet 

 Ifjú Mestere – Végh Andor 

12:30 – 13:00 Bulgária – Bistritsa Babi – többszólamú ének és rituális lánctánc

13:00 – 13:15 Népművészet Mestere táncos –Holecz Istvánné Kanyó Margit és párja

13:15 – 13:45 Matyó örökség – Matyóföldi táncok

13:45 – 14:00 Népművészet Mestere énekes – András Jánosné Gergely Erzsébet  

 „Erdei” és a Népművészet Ifjú Mestere – Nyitrai Marianna

14:00 – 14:30 Mohács – krajlice (pünkösdölés) és mohácsi sokac táncok

14:30 – 14:45 Népművészet Mestere táncos –Holecz Istvánné Kanyó Margit és párja

14:45 – 15:30 Törökország: Rituális táncok és dervistánc

16:00 – 17:00 Nemzetek tánca – táncház a programban résztvevő 
 közösségek vezetésével

Madárbemutató és kultúrtörténeti kiállítás
Madársapka gyűjtemény bemutatása

  NéPművészet mesterei (Undi lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő mesterek)   
 a Népművészet Ifjú Mesterei közreműködésével

Élő örökség - mesterek és tanítványaik bemutatkozása: 
néptáncbemutató és tanítás*, hangszerbemutató és muzsika, 
mesemondás, énektanítás*
 
 maTyóK (Rábcakapi lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösség)

Bútorfestés bemutató
Változz matyóvá!- viseletpróba*
Matyó hímzés bemutató és foglalkozás*
Matyó virágok rajzolása és színezése*

 mohács (Ásványrárói lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség UNESCO listáján szereplő közösség)

Sokacbab főzés agyagfazékban, szabad tűzön – kóstoló
Maszkfaragás bemutató*
Kereplőkészítés bemutató
Mohácsi feketekerámia
Sokac táncbemutató és –tanítás*

 AlbáNiA (Süttöri lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség UNESCO listáján szereplő közösség)

Albán többszólamú ének és zene: éneklés, táncbemutató és tanítás
Kézműves mesterek bemutatói

 bulgáriA (Bogyoszlói lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség UNESCO listáján szereplő közösség)

Bolgár táncbemutató és –tanítás*
Banitza sütés és kostoló

  mezőtúr (Jánossomorjai lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösség)

Korongolás*
Edénydíszítés bemutató és foglalkozás*

 HAlAsi csiPke (Jánossomorjai lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösség) 

Pünkösdvasárnap
Bepillantás a halasi csipkevarrás titkos mesterségébe

Pünkösdhétfőn
Készítsd el saját halasi pillangódat!*

 moha (Harkai lakóház)
 (Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösség)

Kiállítás: tikverőző bábuk, fotók
Filcálarc készítés*
Tikverőző bohócruha varrás*
Tikverőző jelmezek felpróbálása*

 meNde (Jánossormjai fogadalmi kápolna)
 (Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösség)

Pünkösdi templomdíszítés zöldággal, virággal, hímzett pillangókkal
Pillangókészítés, színezés gyerekeknek*

Vásár:
Alföld (Jelölés a térképen: VI) és Kisalföld (Jelölés a térképen: X) 
tájegységekben

népi játék, népi hangszer, fonott szálasanyag, fazekas használati 
és dísztárgyak, gyöngyékszerek, fa használati és dísztárgyak, 
tűzzománc, mézeskalács, késes, üveg ékszerek, bőrtárgyak és 
ékszerek, háziszappan, szövés, nemez, egyedi tervezésű ruhák
Magyar ízek piaca: házi sajtok, joghurtok, lekvárok, szörpök, 
birsalmasajt, cserepes fűszernövények

Étel ital:

         Jászárokszállási Fogadó kínálata: balkáni konyha
         Pékség kínálata: péksütemények, üdítő italok
         Szatócs bolt kínálata: Skanzen termékek, csokoládék, 
         cukorkák, emléktárgyak 
         Melegkonyha: sültek és egytálételek
         Kenyérlángos, kürtőskalácsos, édesség, bor, sajt, 
         limonádé, kávé

 szellemi kulturális örökség 
 magyarországon kiállítás (Undi lakóház)

 Fotókiállítás a szellemi kulturális örökség   
 reprezentatív listáján szereplő meghívott balkáni  
 közösségekről  (Vasútállomás-PontITT Galéria)

PÜNkÖsdÖlés, házról házra járva

Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfőn 11:00 – 12:00 Mohács 
Pünkösdvasárnap   14:00 – 15:00 Kalocsa 

* Csináld magad! * Csináld magad! * Csináld magad!


