NKA25
VÁROSOK és FESZTIVÁLOK
Budapest
Bach Mindenkinek Fesztivál: „a fesztivál egy napja” rendezvényen lesznek családi/gyermek koncertek,
filmvetítés, mely bemutatja a fesztivált és nyilvános stáb ülést is…

A38: a 15 éves A38 Hajó köszönti a 25 éves Nemzeti Kulturális Alapot…
Budapest Ritmofesztivál: Várkonyi Csibészek és Roma Ritmokoncertek
az Akvárium Klubban…

Eger
Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál: a fesztivál két állandó résztvevője, házigazdája a Cantus
Agriensis Énekegyüttes és a Savaria Barokk Zenekar közös hangversenye minden korosztály részére.

Kecskemét
Kodály Művészeti Fesztivál/Kecskeméti Tavaszi Fesztivál/Kecskeméti Téli Fesztivál/
Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál: az 1966-ban alakult, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági
Központ Nonprofit Kft. fenntartásában működő 25 esztendős Kecskeméti Szimfonikus Zenekar a kecskeméti
fesztiválok mellett a magyar és a nemzetközi zenei élet prominens résztvevője. Rendszeresen mutatnak be új
magyar műveket és szívügyük az ismeretterjesztés különös tekintettel a legfiatalabb generációra. A
hangverseny keresztmetszetét adja Solti Árpád (1986), Junior Príma-díjas, NKA által támogatott zeneszerző
alkotói munkásságának. A helyszín a komponista egykori alma matere, a kecskeméti Kodály Iskola.
Szín-Tár, Színművészeti Egyetemek Találkozója: ..miből lesz a cserebogár? - kérdi egy magyar
szólás. Ezen a délutánon a kecskeméti Katona József Színház, egykor éles fényű „cserebogarakat” lát újra
vendégül, olyan színészeket, akiket egyetemi hallgató korukban vendégek voltak a SZÍN-TÁR Fesztiválon. Mi
lett azóta velük? Milyen emlékek fűzik őket az itteni szerepléshez? Ezekről faggatjuk vendégeinket.

Mór
Móri Bornapok, MórikumKultúr-Fröccs Fesztivál: a város várja mindazokat, akik szeretik a jó

minőségű bort, kíváncsiak hagyományainkra és nevezetességeinkre, nemzetiségi kultúránkra, érdeklődnek a
kiállítások, zenés és táncos rendezvények, koncertek, mulatságok vagy a látványos szüreti felvonulás iránt.

Nagyvárad
Szent László Napok: a „Visszapillantó” a Kárpát-medence szerte híres Moszkva kávézóba tervezett

program lényegében visszapillantó arra, hogy milyen utat járt be a fesztivál, hol tart most, és előretekintés is
egyben arra, hogy mit akar a közönség, a közösség….

Őriszentpéter
Hétrétország: .. a szerek és porták köztiválja …nyíltszívű emberek, értelmes szórakozás, miegymás… Ezen
az októberi vasárnapon a porták gazdái együtt, egy helyen ünnepelnek, emlékeznek…

Paloznak
Paloznaki Jazzpiknik:..közös családi szüreti buli..gyerekprogramok…kézművesek, családi traktorozás..
Pécs
Fényfesztivál/Szamárfül/Pécsi Napok/Zsolnay piknik/Sétatér Fesztivál : fő helyszín ,
program lásd. külön!

Szabadka
Interetno Fesztivál: Ex Libris kiállítás és World Music Selection

Százhalombatta
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál: ..Summerfest közösségi nap 25 év jegyében.
Találkozás a vendéglátó családokkal, fesztivál film megtekintése, kiállítás megnyitása és kirándulás Budapestre
hajóút a Dunán

Szeged
Szegedi Szabadtéri Játékok: „NKA 25” a Regionális Összművészeti Központban (REÖK).

Válogatás a Mihályfi-gyűjteményből kiállítás. Közel 150 alkotást ismerhet meg a közönség, köztük olyan
jelentős képzőművészek munkáit, mint Rippl-Rónai József, Mednyánszky László, Nemes Lampérth József,
Barcsay Jenő, Czóbel Béla vagy Gulácsy Lajos. A belépés ezen a napon ingyenes..

Szigetszentmiklós
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál: az idén városunkban első alkalommal megrendezett
fesztivál napjait idézzük föl a helyi szereplőkkel, csoportkísérőkkel, tolmácsokkal, és önkéntesekkel
videofelvételek, fényképek és a megélt élményekről szóló beszámolók alapján.

Szolnok
„ Parti-túra” Szolnoki Szimfonikus Nyár: zenés kalandozások a szimfonikussal. Családi délelőttön
Mézeskalács koncert, fotókiállítás megnyitó, este a felnőtt közönségnek szóló templomi koncert.

Torontó:
Nyugat-kanadai Magyar Néptánc Fesztivál

Tököl
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál

Tura
Hetedhét Hatvan Népmese Fesztivál: a Paramisi Társulat bábjátékával várjuk a gyermekes

családokat a fesztivált szervező Galgamenti Művészek Egyesülete székhelyére, a Csűrdöngölő Alkotó és
Rendezvényházba, Turára..

Zalaegerszeg
Egerszeg Fesztivál, Országos Vadpörkölt és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK

Óra 25. Az október 7-én Zalaegerszegre látogatók megismerkedhetnek a megyeszékhely ízeivel, színeivel,
hangulataival. Bejárhatják a fesztiválhelyszíneket tájékozódási futás keretében; filmvetítés, szabadtéri
kiállítás és kvízjáték során megismerhetik a fesztiválokat; majd a nap végén „időutazást téve”
fesztiválhangulatba csöppennhetek egy klubkoncert segítségével. A 25-ös szám jegyében a programok
kezdési időpontja „óra 25”.

