Szívből örülünk, hogy eljöttél!
Idén először, de hagyományteremtő céllal rendezzük meg a Kodály Aperitifet. Együtt alakítjuk
a közönséggel olyanná, amilyenné leginkább szeretnénk, hogy váljon az évek alatt. Békés,
minőségi, sokszínű, családbarát kulturális programsorozattá, ahol igazán jó kikapcsolódni,
beszélgetni és helyi finomságokat enni, inni közben.
Érezd tehát nagyon jól magad, légy részese, kóstolj bele minden műfajba, élvezd a nyári estéket a szabad ég alatt!
Ha pedig a kedvcsináló kultúr-aperitifünk után vágysz a folytatásra, szeretettel várunk programjainkra, koncertjeinkre a Zsolnay Negyedben és a 10 éves Kodály Központ hangversenytermében!
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AUGUSZTUS 18-án, az első napon szeretettel üdvözlünk!

A ZENE ZAMATA: HANGPÁRLAT
KODÁLY KÖZPONT – TERASZ, LIGET
2021.08.18. 20:00 ROSSINI GÁLA
A mediterrán hangulatú nyitóalkalom sztárvendége nem is lehet más, mint Rossini, aki szerette a gasztronómiát, zenéje csupa napsütés és érzelem, lélekábrázolás és mély gondolatok.
Híres nyitányok, áriák sora, csak a legkedvesebb dallamokra koncentrálunk: Olyasmi zenei
élményre számíthatunk, mint amikor a kakaós csigának csak a közepét esszük –
nagy mennyiségben.
Gioacchino Rossini: Olasz nő Algírban – Nyitány
Gioacchino Rossini: Olasz nő Algírban – Già d’insolito ardore nel petto
Gioacchino Rossini: Olasz nő Algírban – Ai capricci della sorte
Gioacchino Rossini: A sevillai borbély – Nyitány
Gioacchino Rossini: A sevillai borbély – Ecco, ridente in cielo
Gioacchino Rossini: A sevillai borbély – Pace e gioia sia con voi
Gioacchino Rossini: Tell Vilmos – Nyitány
Gioacchino Rossini: Tell Vilmos – Ne m’abandonne point...Asile héréditaire
Gioacchino Rossini: Tankréd – O patria... Di tanti palpiti
Gioacchino Rossini: Hamupipőke – Nyitány
Gioacchino Rossini: Hamupipőke – Miei rampolli femminini
Gioacchino Rossini: Hamupipőke – Nacqui all’affanno... Non più mesta
Vezényel: Bogányi Tibor
Közreműködik: Láng Dorottya – mezzoszoprán, Edoardo Milletti – tenor, Kálmán Péter –
basszbariton
Láng Dorottya mezzoszoprán rangos versenyeken ért el előkelő helyezéseket, az operairodalom legnagyobb szerepeit játszotta el a világ legrangosabb színpadain. Edoardo Milletti a
fiatal olasz generációt képviseli, komoly szakmai sikereket tudhat maga mögött. A világ operaszínpadain megcsillogtatott széles repertoárjának köszönhetően Kálmán Pétert az egyik
legdinamikusabb basszbaritonként tartják számon manapság. A világ vezető karmestereivel
volt szerencséje együttműködni, nagy sikerrel mutatkozott be a világ különböző színpadain.
Bogányi Tibor 2011 óta a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere. Tanulmányait Finnországban folytatta, tanult
a párizsi Conservatoire-ban. Rendkívül széles repertoárral rendelkezik a szimfonikus zenétől a
kórusműveken át egészen az operáig és balettig. Csellistaként 1996-ban megnyerte a Weiner
Leó Versenyt, majd 1999-ben a Kuhmo Nemzetközi Trió Versenyt, színpadon pedig máig láthatjuk hangszerével éppúgy, mint karmesteri pálcával.
-3-

AUGUSZTUS 19-én, a második napon ezt ajánljuk Nektek!

A ZENE ZAMATA: FRISSÍTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT
2021.08.19. 18:30 HÁZBEJÁRÁS A KODÁLY KÖZPONTBAN
A Kodály Aperitif alatt a Kodály Központ rejtett zugai is bejárhatóak! A ház bemutatásának
egyik legavatottabb személyisége, a központot még megtervezése idejéből jól ismerő kalauz mutatja be az épületet: Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója. Találkozó
18.20-kor a Művészbejárónál. Maximum létszám 30 fő. A program ingyenes, de előzetes
regisztráció szükséges, ebben Haász Zsófi kolléganőnk lesz segítségükre a 72/500-300-as
telefonszámon, vagy írjanak a haasz.zsofia@pfz.hu e-mail címre!

A ZENE ZAMATA: HANGPÁRLAT
KODÁLY KÖZPONT – TERASZ, LIGET
2021.08.19. 20:00 MODERN ART ORCHESTRA:
TIZENÖT MAGYAR PARASZTDAL
Bartók Béla átiratai a nemzetközileg is jegyzett nagyzenekar, a Modern Art Orchestra előadásában szólalnak meg.
Vendégek: Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Dresch Mihály – saxofon, Gőz László – trombita,
Harcsa Veronika – ének, Szirtes Edina Mókus – ének, Fekete-Kovács Kornél – trombita
A Tizenöt magyar parasztdal Bartók Béla műve. Az eredetileg szóló zongoradarabokat a Modern Art Orchestra kreatív elméi, Bacsó Kristóf, Ávéd János, Subicz Gábor és Fekete-Kovács
Kornél írták át nagyzenekarra. A tizenöt folkmelódia megszólalása között a MAO kiváló zenészeinek vezetett improvizációja épít hidat. A MAO nemzetközileg is elismert nagyzenekar, számos zenei műfajban elkötelezett, köztük a jazz, pop, klasszikus és kortárs zenében is kiemelkedő. Az évek alatt rengeteg díjjal, elismeréssel gazdagodott és számtalan koncertet adott.
A koncert zenei anyagát áthatja Bartók öröksége, azt a bizonyos kelet-közép-európai életérzést a MAO egyenesen annak hazájából hozza magával.
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AUGUSZTUS 20-án, a harmadik napon ünnepeljünk együtt!

A ZENE ZAMATA: HANGPÁRLAT
KODÁLY KÖZPONT – TERASZ, LIGET
2021.08.20. 18:00 AZ ÁLLAMALAPÍTÁS - FONÓ KONCERT
ÉS A PANNON FILHARMONIKUSOK
HANGVERSENYE
Augusztus 20-ai ünnepi műsor a Fonó Zenekarral és a Pannon Filharmonikusokkal.
Az első részben az a Kodály-díjas Fonó Zenekar lép fel, amely a magyar „táncházas” népzenei
új hullám második generációját képviseli. Koncertjeiken, lemezeiken a magyarok és a szomszédnépek népzenéjével találkozhatunk, magas színvonalú, hagyományhű tolmácsolásban. A
Fonó Zenekar koncertje az ünnepi kenyéráldással zárul.
Dr. Kvanduk Frigyes, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke elmondja gondolatait és megáldja az új kenyeret. Ünnepi köszöntőt mond Péterffy Attila, Pécs M.J.V. polgármestere. Az
est második részében, 20.00 órától a Pannon Filharmonikusok ünnepi hangversenye veszi
kezdetét.
Liszt Ferenc: Magyar történelmi arcképek – részletek
Kodály Zoltán: Háry János – szvit
Liszt Ferenc: Les Préludes
Vezényel: Bogányi Tibor
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AUGUSZTUS 21-én, a negyedik napon sok mindent ajánlunk:

A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.21. 10:00-18:00 MÁRKUSZÍNHÁZ:
LUDIBUNDUS JÁTSZÓTÉR
Vitézi csaták, szellemi tornák, királykoronázás felnőtteknek és gyerekeknek a Ludibundus játéktéren. A Ludibundus egy olyan játéktér, ahol vitézi csaták, szellemi tornák, királykoronázás
részese lehet minden felnőtt s gyermek.
Játékok: Királykoronázás, Lóra vitézek, Labirintus, Királylánynak labdája, Guruló futár, Sárkánydobálós, Királyi Teke, Memory, Kukucskáló.

A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.21. 15:30 -16:30 CSIGAHÁZ - FÉLKOMOLYAN
A KOMOLYZENÉRŐL
3-8 éves örökmozgóknak szóló interaktív, izgalmas zenés foglalkozás, ahol szabad mozogni,
táncolni és kérdezni is! A műsor hullámzását átvéve a sajtkukac gyerekek hol megtanulnak
picit csendben lenni, mesére figyelni, zenét hallgatni, hol újra nekikezdhetnek ugrabugrálni. A
Kodály Központ terme helyett most szabadtéri mini-koncert keretében vezetik be a kicsiket
a muzsika világába a zenekar elhivatott muzsikusai, sok játékkal, humorral. Góth Tamás és
Őri Eszter az ütőhangszerek művésze, Plecskó László pedig harsonaművész, ők lesznek a
házigadák, a muzsika és jókedvfelelősök a Kodály Aperitifen!

A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.21. 16:30 -17:30 BABZSÁK – EGY ZSÁK KOMOLYZENE
A LEGKISEBBEKNEK
Bölcsisekre, totyogókra és tipegőkre, azaz 3 éves korig hangolt, meghitt, ugyanakkor színvonalas komolyzenei program. Pocaklakók, picik és szüleik, nagyszüleik együtt élvezhetik a
muzsika békés világát. Hrubi Zsuzsanna zeneterapeuta közös dalénekléssel, mondókázással
nyugtatja meg és szórakoztatja a picikéket. Az igazi varázslat ez után következik! Csillámló
szappanbuborékok közül előbukkan a Buborék Kvartett, hogy a vonós kamaraegyüttes játékának hol ritmusban gazdag, hol pedig elandalító élményében lehessen részünk.
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A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.21. 17:30 TANDEM SZÍNHÁZ: A LEPRIKÓNOK ÁTKA
„A helyzet tarthatatlan. Hát nem marad más hátra, muszáj, hogy összeüljön a gyermekek
tanácsa... Menjünk előbb a finn törpékhez sárkányölő kardért, vagy induljunk egyenesen Keltaföldre? És főleg: előbb fagyizzunk egyet, vagy irány az erdőbe Jukka-Pekkához????”
Vérbeli kalandjátékhoz illőn a történet elágazásaiban érvelünk, szavazunk, és közös döntésünk nyomán folytatódik a kaland.
Írta Varró Dániel, színpadra alkalmazta Bacskó Tünde, Herczeg Adrienn, Fábián Gábor.
Látvány Jankó Mátyás, drámatanár konzulens Hornok Máté.
Vitajáték: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány – Lencse-Csík Orsolya, Herb Sarolta. Rendezte
Herczeg Adrienn, játsszák Bacskó Tünde és Fábián Gábor.

A ZENE ZAMATA: FRISSÍTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT
2021.08.21. 18:30 HÁZBEJÁRÁS A KODÁLY KÖZPONTBAN
A Kodály Aperitif alatt a Kodály Központ rejtett zugai is bejárhatóak! A ház bemutatásának
egyik legavatottabb személyisége, a központot még megtervezése idejéből jól ismerő kalauz mutatja be az épületet: Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója. Találkozó
18.20-kor a Művészbejárónál. Maximum létszám 30 fő. A program ingyenes, de előzetes
regisztráció szükséges, ebben Haász Zsófi kolléganőnk lesz segítségükre a 72/500-300-as
telefonszámon, vagy írjanak a haasz.zsofia@pfz.hu e-mail címre!

A ZENE ZAMATA: HANGPÁRLAT
KODÁLY KÖZPONT – TERASZ, LIGET
2021.08.21. 20:00 AZ VAGY NEKEM
Felolvasó est szavakkal, csavart irodalommal, eredeti és átírt szövegekkel. Irodalmi zenés est,
ahol a magyar színházi szakma jeles képviselői egy ismert zenész közreműködésével kalauzolják el a közönséget a magyar költészet gyönyörű tájaira. Fellépnek nagyszerű színművészeink, Hámori Gabriella, Tompos Kátya és Debreczeny Csaba, illetve a zenei illúziók gazdája
Czutor Zoltán (Belmondo). Versek, amik annak látszanak, amik, pedig nem, szövegek, amik
annak látszanak, amik nem, és irodalmi ketrecharcok csak azoknak, akik itt vannak, ott lesznek... „Az vagy nekem, mint vegánnak tofu... „ (Lackfi János)
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A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.21. 21:00 - 24:00 FÉNYFESTÉS
A Kodály Központ északi és keleti falfelületének állóképes és mozgóképes fényfestése
Varga Vince Kamera Hungaria-díjas tervezőgrafikus és a Night Projection közös megvalósításában. A tervezőgrafikus hátterű médiaművész 20 év alatt lemezborítót, éttermet, televíziócsatornát, könyvsorozatot és fénykép alapján működő zenei algoritmust is tervezett, de
az elmúlt években elsősorban színpadi és színházi látványtervezői munkáival találkozhatunk
többek között a genfi Opera, a hamburgi és stuttgarti Schauspiel vagy a MÜPA színpadán.
Koncertvizuál munkái Lisszabontól Novoszibirszkig voltak láthatók. A Barcsai Péter vezette
cég 2005 óta foglalkozik fényfestéssel. Saját fejlesztésű, nagy fényerejű állóképes vetítőikkel
és videotechnikával az elmúlt évtizedben az ország minden jelentős fesztiválján jelen vannak.

A ZENE ZAMATA: HANGPÁRLAT
KODÁLY KÖZPONT – TERASZ, LIGET
2021.08.21. 22:00 VIVAT BACCHUS
Műsoruk az eredetihez képest más tematikával épül fel, reflektálva a késő nyári éjszakák
hangulatára is. A „Pro Vino Hungarico”-díjas énekegyüttes saját szerzeményekkel és feldolgozásokkal, elsősorban kortárs pop- és modern zenei köntösbe bújtatott „bordalokkal” áll a
nagyközönség elé. A mindig vidám hangulatú formáció immáron húsz éve gazdagítja az ezerarcú hazai előadói palettát műsoraival. A 2001-ben alakult együttes az évek során bejárta
Európát és a világot, hozzájárulva ezzel a magyar bor jó hírének, nemzetközi elismertségének
továbberősödéséhez.
AUGUSZTUS 22-én, az ötödik napon búcsúzzunk együtt az idei Kodály Aperitiftől!

A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.22. 10:00 -11:00 BABZSÁK – EGY ZSÁK KOMOLYZENE
A LEGKISEBBEKNEK
Totyogóknak és tipegőknek, azaz 3 éves korig ajánlott meghitt, színvonalas komolyzenei
program. Pocaklakók, picik és szüleik, nagyszüleik együtt élvezhetik a muzsika békés világát. Hrubi Zsuzsanna zeneterapeuta közös dalénekléssel, mondókázással nyugtatja meg és
szórakoztatja a picikéket. Az igazi varázslat ez után következik! Csillámló szappanbuborékok
közül előbukkan a Buborék Kvartett, hogy a vonós kamaraegyüttes játékának hol ritmusban
gazdag, hol pedig elandalító élményében lehessen részünk.
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A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.22. 10:00-18:00 MÁRKUSZÍNHÁZ: LUDIBUNDUS JÁTSZÓTÉR
Vitézi csaták, szellemi tornák, királykoronázás felnőtteknek és gyerekeknek a Ludibundus játéktéren. A Ludibundus egy olyan játéktér, ahol vitézi csaták, szellemi tornák, királykoronázás
részese lehet minden felnőtt s gyermek.
Játékok: Királykoronázás, Lóra vitézek, Labirintus, Királylánynak labdája, Guruló futár, Sárkánydobálós, Királyi Teke, Memory, Kukucskáló.

A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.22. 10:00 AZ IDŐMANÓ KALANDJAI
Bíró Eszter interaktív családi koncertje a JimJam és Minimax csatornákon futó azonos című TV-sorozata alapján. Miért baj, hogy az Időmanó ügyetlensége folytán összetörik a különleges világóra?
Mert emiatt az időjárás, az évszakok és a hét napjai is összekuszálódnak! Meg kell találni a szerkezet elgurult darabjait, hogy helyreálljon az idő. Ehhez a gyerekek segítségére van szükség, hogy az
Időmanóval együtt kiderítsék, mely évszakban fürdünk a Balatonban, melyik nap az első a héten
vagy hány percből is áll egy negyedóra. Az Időmanó szerepében a Fonogram-, Gundel Művészeti- és
Érték-díjas énekesnő, színésznő Bíró Eszter.
Közreműködnek: Bíró Eszter (az Időmanó szerepében) – ének, metalofon, chimes; Födő Sándor –
ütőhangszerek, vokál; Csókás Zsolt – gitárok, vokál; Cserta Balázs – szoprán; szaxofon, klarinét, furulyák, magyar duda; Ifj. Tóth István – basszusgitár, vokál

A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.22. 16:00 MÁRKUSZÍNHÁZ: AZ ÉGIGÉRŐ FA
Benedek Elek meséje minden korosztálynak a MárkusZínház előadásában.
Az öreg király egyetlen leányát hirtelen forgószél ragadja el. Az egész birodalmát és a lánya
kezét is annak adja a király, aki visszahozza a királylányt. Számtalan herceg, lovag tesz próbát,
mind hiába. Jánoska az egyetlen, aki a háromfejű sárkányt legyőzve hazaviheti Gyöngyvirág
királykisasszonyt. A király boldog, halni sincs már kedve, hisz minden jó véget ér. A díszletet
és a bábokat tervezte, kivitelezte Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor. Benedek Elek meséjét
színpadra adaptálta és rendezte Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor, népzenei adaptáció Morvai
Ferenc, zenei közreműködők Pilári Áron / Pilári Lili Eszter.
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A ZENE ZAMATA: HANGPÁRLAT
KODÁLY KÖZPONT – TERASZ, LIGET
2021.08.22. 17:30 PÉCS HANGJAI - ZENÉS TÉMASÉTÁNY
Séta a Pécsi Bazilikától a Kodály Központig Szilágyi Zsuzsi és Kövér András idegenvezetőkkel.
Bemutatják az egyes helyszínek múltját és jelenét, a témák eredetét és jelentőségét – érintve
Pécs ikonikus zenéhez kapcsolódó helyszíneit.
Tudtad, hogy már az 1700-as években volt Pécsett zenekar, és a benne játszó bécsi muzsikusok kétszer annyit kerestek, mint a budai zenészek? Tudtad, hogy a Pécsre látogató Liszt
Ferenc út közben, egy mecseknádasdi barátjánál elköltött vacsora alatt írta az első magyar
nyelvű műdalt? A Pannon Filharmonikus fennállásának 210 éves évfordulójára a Pannon Zenebaráti Kör együttműködésével felfrissített zenés séta nem nélkülözi a humort, az anekdotákat és érdekességeket. A breaktáncosokkal és könnyűzenei pihenővel megtűzdelt kétórás
sétának a célállomása a Kodály Központ, ahol a Kodály Aperitif keretében filmzenés koncertre
is várjuk a séta résztvevőit.
Érdemes helyet foglalni, mert a sétán legfeljebb 30 fő tud részt venni. A séta résztvevői 20%os kedvezménnyel vehetnek jegyet az esti Kodály Aperitif előadásra a Kodály Központnál.

A ZENE ZAMATA: FRISÍTTŐ KORTYOK
KODÁLY KÖZPONT – BALOKÁNY, LIGET
2021.08.22. 18:00 -19:00 CSIGAHÁZ - FÉLKOMOLYAN
A KOMOLYZENÉRŐL
3-8 éves örökmozgóknak szóló interaktív, izgalmas zenés foglalkozás, ahol szabad mozogni,
táncolni és kérdezni is! A műsor hullámzását átvéve a sajtkukac gyerekek hol megtanulnak
picit csendben lenni, mesére figyelni, zenét hallgatni, hol újra nekikezdhetnek ugrabugrálni. A
Kodály Központ terme helyett most szabadtéri mini-koncert keretében vezetik be a kicsiket
a muzsika világába a zenekar elhivatott muzsikusai, sok játékkal, humorral. Góth Tamás és
Őri Eszter az ütőhangszerek művésze, Plecskó László pedig harsonaművész, ők lesznek a
házigadák, a muzsika és jókedvfelelősök a Kodály Aperitifen!

A ZENE ZAMATA: HANGPÁRLAT
KODÁLY KÖZPONT – TERASZ, LIGET
2021.08.22. 19:30 - 20:00 BAND OF STREETS
Utcazene New Orleans-i alapokon fúvós- és ütőhangszerekre, valamint megafonra újragondolva. A pécsi Band Of StreetS számos verseny győztes együttese, és résztvevője a 2018-as X
faktor, és a Szenzációs négyes televíziós műsoroknak. Vendégszereplője a legnagyobb magyar
és külföldi fesztiváloknak. Teljesen egyedi feldolgozásaival örvendezteti meg a közönséget a
retro zenéktől egészen a mai slágerekig. Muszáj őket élőben meghallgatni!
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A ZENE ZAMATA: HANGPÁRLAT
KODÁLY KÖZPONT – TERASZ, LIGET
2021.08.22. 20:00 FILMZENEI CSEMEGÉK
Forrest Gump, Jurassic Park, Star Wars és társai! A Pannon Filharmonikusok ezen az estén
jól ismert filmzenéket és sorozat-zenecsemegéket kínál. Ki ne hallgatná meg szívesen élőben
a Karib-tenger kalózai jól ismert dallamait? A Forrest Gump, a Schindler listája vagy az E.T.
zenéje megunhatatlan. De hallotta már szimfonikus hangszerelésben a Ciao Bellát?
Badelt Klaus: A Karib–tenger kalózai
John Williams: Csillagok háborúja
John Williams: E. T.
John Williams: Schindler listája
John Williams: Jurassic park
Badelt Klaus: Gladiátor
Alan Silvestri: Forrest Gump
Keresztes Zoltán: Zenei csemegék a sorozatok világából
Vezényel: Illényi Péter
Közreműködik: Magyar Bálint – ének
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GASZTRO KOKTÉL
A KODÁLY APERITIFEN
KODÁLY KÖZPONT - DOMBTETŐ
• PARTISAN CAFE & BAR – Művészet italban, ételben
2021. augusztus 18. 17:00-23:00
2021. augusztus 19. 17:00-23:00
2021. augusztus 20. 17:00-23:00
2021. augusztus 21. 12:00-23:00
2021. augusztus 22. 12:00-23:00
Fröccsteraszukon belekortyolhatunk a környék borászainak remekeibe és koktélpultjuknál minden este
a zenéhez készülő italokkal lepnek meg minket!
• ZSOLNAY ÉTTEREM – Klasszikus ízvilág, modern köntösben
2021. augusztus 18. 17:00-23:00
2021. augusztus 19. 17:00-23:00
2021. augusztus 20. 17:00-23:00
2021. augusztus 21. 12:00-23:00
2021. augusztus 22. 12:00-23:00
Ötvözik a klasszikust a modernnel, és mindezt úgy, hogy közben tisztelik hazánk és a térség
hagyományait. A régi bevált receptúrákat feldobják a 21. századi konyhatechnológiával,
így új köntösben találkozhatnak a vendégek a rég elfeledettnek hitt magyar ételekkel.
• SZABI, A PÉK - a nápolyi pizza sütésének egyik legnagyobb hazai ismerője
2021. augusztus 21. 12:00-24:00
2021. augusztus 22. 12:00-24:00
Szabadfi Szabolcs vagy, ahogy sokan ismerik, Szabi,
a Pék számtalan világversenyen fordult meg,
Londontól Las Vegason át, egészen Nápolyig, időről
időre bezsebelve az előkelő helyezéseket. Mivel azt
vallja, hogy valódi nápolyi pizzát csak Nápolyban
lehet enni, megalkotta saját, hosszan érlelt, vékony
tésztájú pizzáját, amit olasz és hazai kistermelők
alapanyagaiból készít, és nagy szeretettel viszi el
Magyarország minden szegletébe, hogy megmutassa milyen is a jó pizza!
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GASZTRO KOKTÉL
A KODÁLY APERITIFEN
BALOKÁNY LIGET
A PÉCSI KOSÁR KÖZÖSSÉG TERMELŐI ÉS KÉZMŰVES PIACA
A helyi értékek kavalkádja a tóparton! A „kosarasok” termékeit egyébként is a Balokányban
lehet minden héten átvenni. A helyi élelmiszerlánc-szervező csapat 200 családot lát el minden héten helyi, ismert forrásokból származó élelemmel, zöldséggel-gyümölccsel, kenyérrel,
olajjal, gyógynövényekkel, italokkal, feldolgozott termékekkel.
A cél az átláthatóság, minden alapanyaghoz egy gazda neve, arca kapcsolódik. Egyedülálló
rendezvény, ahol nincs műanyag, nincs zöldre mosás, helyi kistermelők és a Pécsi Kosár Közösség bevásárlóközössége mutatja meg, hogy milyen a helyi közösség helyi erőforrásokon
alapulva. Tematikus termelői piac, kóstolók, közös programok.
AUGUSZTUS 21. SZOMBAT
10:00-13:00: Tésztagyúrás és kemencés sütés, zöldségturmix készítés, gyógynövényfelismerő és házipatika, nyers vegán sütik, varroda (csomagolásmentesség otthon), zöldségkóstoló
13:00-18:00: Interaktív átadónap és termelői piac közel 30 termelővel. A megszokottak szerint hétfőn lesz megrendelőlap, viszont a megrendelt termékeket most közvetlenül a termelőktől tudjátok majd átvenni, és ezen felül is lesz lehetőség majd a piacon vásárolgatni, beszélgetni. Délután is üzemelni fog a kemence, lehet turmixokat, illóolajat készíteni Amrein Ildivel.
AUGUSZTUS 22. VASÁRNAP
10:00-18:00: Tésztagyúrás és kemencés sütés, zöldségturmix készítés, gyógynövényfelismerő és házipatika, nyers vegán sütik, varroda (csomagolásmentesség otthon), zöldségkóstoló
15:00-18:00: workshopok, kóstolók és mini piac
A Káca Tanya világa: mese az ökológiai állattartásról, sajt és húskészítmények kóstolása
Mecsekecske: lágy sajt formázás, fűszerezés és vásár Illa Gáborral
Kerekded sajtkóstoló és vásár
Kimchi workshop Fabrice Gonet-val
Illóolaj készítés, lepárlás Amrein Ildivel
Gyógynövénygyűjtés és feldolgozás rejtelmei Fetter Klárával
Szabó Rudolf és Gajdos György zöldségei
Különleges lisztek és olajok a Vitality Drops-tól
Mislenyi ízműhely kóstoló és vásár
Tésztagyúrás és kemencés sütés, zöldségturmix készítés
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