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DUNAPEST – A PARTI
TI KULT
KULTÚRA

Az idén második alkalommal megrendezésre kerülđ Dunapest fesztivál egyszerre szeretné kulturálisan és urbanisztikailag felfedezni a Dunát,
amely meghatározza a budapestiek életét, valamint természeti és kulturális kapcsolódást biztosít országok és hagyományok között. Nyilvános
mıvészeti és szakmai fórumot teremt a Duna
körül, és újraértelmezi folyónk kulturális, funkcionális és közösségi szerepét.
A szórakoztatás mellett a Dunapest a város és a
folyó folyamatosan megújuló kapcsolatára keres
utakat, inspirációt és együttmıködési lehetđségeket itthonról és külföldrđl is. Ennek részeként
éppúgy helye van a fesztiválon osztrák és román zenekarnak, a Visztulát az elejétđl a végéig átevezđ lengyel Kamiąskinek, mint a Duna természeti környezetével foglalkozó WWF-nek vagy a part menti kincsekbđl játékosan életre
hívott alkotásoknak a Deák17 Galéria gyerekprogramjain.
Újabb és újabb helyszíneket fedezünk fel és lakunk be, így például izgalmas koncerteket szervezünk a Népszigetre, rendhagyó mıvészeti projekteket és halászléfđzést Budafokon, de a fesztivál a vízre is költözik koncertjeivel, irodalmi beszélgetéseivel. A Dunapesten ugyanolyan fontos a Duna
és a város közös történetének megismerése, mint jövđbeli lehetđségeinek feltérképezése.
Ezen a nyárzáró hétvégén 8 folyó menti helyszínen száznál is több mıvész és
elđadó programjait élvezve egy kicsit ismét közelebb kerülhetünk a Dunához.
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FrPOLGÁRMESTERI
ERI KÖSZÖNTr
K

Budapest léte lényegében a Dunának köszönhetđ,
a város fejlđdése minden korban szorosan öszszefüggött a folyammal kapcsolatos adottságok
és lehetđségek felismerésével és kihasználásával.
A Fđváros vezetése elsđdleges célnak tartja, hogy
megnyissa a folyópart szakaszait a lakóterületek
irányából, rekreációs lehetđségeket biztosítva.
Ezt célozzák a 2010 óta megvalósult, a folyót érintđ beruházások, parkfelújítások, a Margitsziget
folyamatos fejlesztése, az újraindított BKV-kishajóforgalom, a vizes vb-hez kapcsolódóan kiépült új rakparti sétány vagy a csillaghegyi öblözet árvízvédelmének megoldása.
A Fđváros továbbra is elkötelezett támogatója
a Dunapest összmıvészeti fesztiválnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a Dunára mint Budapest
meghatározó értékére, a víz és a város kapcsolatára.
Jó szórakozást és kellemes idđtöltést kívánok!
Tarlós István
Budapest fđpolgármestere
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NÉPSZIGET
Kabin I 1138 Budapest, Népsziget út 727. I facebook.com/kabinpart
Budapest Csónakház I 1138 Budapest, Népsziget út 1–3. I www.evezz.hu
Vasmacska Sörözđ I 1044 Budapest, Zsilip u. 6. (Népsziget)
Megközelítés: 3-as metró Újpest-Városkapu, 5 perc séta

PONTOON

VÁRKERT BAZÁR

1051 Budapest, Antall József rakpart 1.
www.pontoonbudapest.com
facebook.com/pontoonbudapest
Megközelítés: 2-es villamos

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2–6.
www.varkertbazar.com
facebook.com/varkertbazar
Megközelítés: 19, 41-es villamos,
105-ös busz, D11-es hajójárat

A38

BUDAFOK (AQB)

1114 Budapest Budai alsó rakpart
www.a38.hu
facebook.com/a38.hajo
Megközelítés: 4-6-os villamos, BKK-hajó

1222 Budapest, Nagytétényi út 48–50.
www.aqb.hu
Megközelítés: Pincejárat, 33, 114, 213,
214-es busz, vonat (Déli pályaudvar)

Bálna I 1093 Budapest, Fđvám tér 11–12. I www.balnabudapest.hu
I facebook.com/balnabudapest I Megközelítés: 2-es villamos
Rakpart Mozi I 1056 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás
I facebook.com/budapestsecretcinema I Megközelítés: 2-es villamos
Rubin hajó I 1138 Budapest, Jászai Mari téri hajóállomás
I Megközelítés: 2, 4, 6-os villamos
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BÁLNA

PONTOON

NÉPSZIGET

19:00
kiállítótér:
WH – Shakespeare's
Sonnets & Songs
20:00
tetőterasz: Elefánt,
after: British Mood
20:30
koncertterem: Satellites,
Amoeba feat. Saiid+
Sena, View, Redred

18:00 MEGNYITÓ
+ Farkas Zsófia
kiállításmegnyitója

21:00
Harvey Sutherland Live
(AUS), Sazabio,
Fort Madeline,
Zovek, Utah

18:00
Dunapest Akusztik
– Kodachrome,
Stahl Barbara és Havai
Gábor, The Papayazz,
Barbi & Jancsó,
Inspirál Cirkuszközpont
tızzsonglđrei

19:30
Kamiąski + Visztula
20:20
Pecha Kucha
22:00
Nylon Group – Be U!
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MBAT
2017. 09. 02.
0
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BÁLNA

PONTOON

NÉPSZIGET

16:00
kiállítótér:
Part/közösség – KÉK

19:00
Vírus-est

21:00
Zuboly
22:30
Monkeyneck

10:00
Gyerekprogramok:
Cellux, Deák17, Inspirál
Cirkusz Játszóház,
WWF-óriástársasjáték

19:00
koncertterem:
Meteo, Hunger,
Ivan & The Parazol

12:00
Secret Jam
19:00
Slow Village
20:00
SÉF

VASÁRNAP
ÁRNAP
2017. 09. 03.
0
PONTOON

SÉTÁK

VÁRKERT BAZÁR

RAKPART MOZI

18: 00
Reppóz KKT.
– hiphop-tanoda

10:00
1. Gellért fürdđ – đsforrás
2. Margitsziget, a Duna
folyam gyöngye
11:00
Pest és Buda zsidó
emlékei – hajós
14:00
Pillérek és Pilonok
15:00
1. Újlipótváros történetei
2. Óbudai Gázgyár
– bringás!

19:00
Staféta – K2, Dányi
Viktória, Dollár Papa
Gyermekei

20:00
Secret Cinema /
Friss Hús / Dunapest
rövidfilm-válogatás

20:00
Small Fish – Big Fish
Slam Poetry Showcase

21:00
Zárókoncert a Budapesti
Fesztiválzenekar és a
LaLuz közremıködésével

MARGITSZIGET

SÉTÁK

RUBIN HAJÓ

18:00
Futószínház

17:00
1. Pest és Buda zsidó
emlékei – hajókirándulás
2. Az alvó sziget
– barangolás
a Népszigeten

18:00
Miljenko JergoviÈ
és Térey János

MARGITSZIGET

SÉTÁK

RUBIN HAJÓ

RAKPART MOZI

18:00
Error #707 – Futószínház

10:00
Gellért fürdđ,
đsforrás-látogatás
11:00
1. Az alvó sziget – barangolás a Népszigeten
2. A Lupa-sziget építészeti öröksége

16:30
Zuska Kepplová,
Molnár T. Eszter
és Czinki Ferenc
18:30
Cristian Teodorescu
és Parti Nagy Lajos

20:00
Secret Cinema /
Friss Hús / Dunapest
rövidfilm-válogatás

AQB
19:00
· SPLASH – before,
during, after
· Mátrai Erik: Porticus
· FOR. (DJ set)

AQB

MARGITSZIGET

12:00
· Halászok halászleve
· Mı-Terem-Látogatás
· Aloïs Yang (FR)
· DoN’T Eat Group
· Szigeti Csongor
· Spirality

18:00
Error #707 – Futószínház

ZENE
KÉPZrMVÉSZET

IRODALOM

URBANISZTIKA

WORKSHOP, KEREKASZTAL, ELrADÁS
SZÍNHÁZ

GYEREKPROGRAM

FILM

A38
szeptember 1.
20:30-04:00 koncertterem
1600/2200 Ft • ZENE

SATELLITES / AMOEBA
/ VIEW / REDRED

SATELLITES (RO)
A román zenei színtér izgalmas, mindent mindennel keverđ együttese a Satellites, akik felléptek már országuk
összes nagy fesztiválján, de láthattuk đket a Szigeten is.
Bebizonyítják, hogy megfér egymás mellett a noise pop,
az indie rock és a drum & bass.

AMOEBA feat. SAIID, SENA
Sabák Péter, Sági Viktor, Boros Levente és Molnár Bence közös agymenése: nincs két ugyanolyan
elđadás, a jazz-, funk- és hiphopalapokról mindig új és váratlan irányba indul a zenekar. A Keep
the Funk Alivee az utóbbi évek egyik legizgalmasabb albuma volt.
VIEW (FIN)
Finnországról mindaddig nem a hipnotikus, jégtörđ bítek
jutottak az eszünkbe, amíg meg nem ismertük a View-t.
A minimalista és beborult látványvilágban fellépđ rapper
történeteket mesél, saját magát írja újra és újra, hogy megmutasson sokféle érzelmet és a skandináv ember sötét
oldalát.
REDRED
Afrobeat afterparty a Redreddel, amely 2015-ben alakult
az Irie Maffiából is ismert Élđ Márton és a ghánai énekes,
M3NSA közös projektjeként. Az afrobeatet elektronikával és hiphoppal ötvözđ duó mostanra zenekarrá bđvült
Mihalik Ábel (Kispál és a Borz) és Weil András (Kistehén, Ethnofil) csatlakozásával.
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A38
WH – Shakespeare's
Sonnets & Songs

szeptember 1. 19:00 kiállítótér
500 Ft • ZENE IRODALOM
A WH formáció a mai zenei világba emeli
Shakespeare szonettjeit és dalait, koncertjein
keveredik a kortárs improvizatív zene, a free
jazz, az absztrakt hiphop és a spoken word.
Sena Dagadu, Márkos Albert, Gryllus Samu és
G. Szabó Hunor közös projektje.

szeptember 1. 20:00 tetĤterasz
1500/2000 Ft • ZENE

ELEFÁNT

A filmzeneszerı dalok során szinte szemünk
elđtt peregnek a finom iróniával átszđtt történetek, azok összes szürreális és hétköznapi szereplđjével együtt. A zene sokrétısége csupa
felfedeznivalót tartogat: pörgđs ütemek és
meditatív lassúság váltakoznak, punkenergiák
szabadulnak fel. A koncert után British Mood.

Part/közösség

szeptember 2. 16:00–20:00 kiállítótér
ingyenes • WORKSHOP, KEREKASZTAL

A KÉK workshopot és kerekasztal-beszélgetést szervez Part/közösség címmel a Dunapest keretei
között, ahol városvezetđk és a város életét apró eseményekkel felpezsdítđ szervezetek képviselđi
beszélgetnek arról, hogyan lehet sok kis kezdeményezést városi szintı stratégiává emelni.
PROGRAM
16:00–18:00 Workshop (elđzetes jelentkezés szükséges augusztus 31-ig: danurb@kek.org.hu)
A workshop vezetđje: Kádár Bálint PhD, elnök, Kortárs Építészeti Központ
18:00–20:00 Nyilvános kerekasztal-beszélgetés meghívott szakemberekkel
Moderátor: dr. Fonyódi Mariann, egyetemi docens, Budapesti Mıszaki Egyetem, Építészmérnöki
Kar Urbanisztika Tanszék
Az esemény a KÉK szervezésében a DANUrB nemzetközi projekt keretében valósul meg.
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A38
szeptember 2.
19:00-22:30 koncertterem
1600/2200 Ft • ZENE

METEO / HUNGER
IVAN & THE PARAZOL

METEO
Zajos effektekkel, torzított gitárokkal operáló öttagú noise pop bandát ismerhetünk meg. Dallamviláguk fülbemászó és skizofrén, pont úgy, mint a
nevüket ihletđ magyar posztapokaliptikus cyberpunkfilm. A 2015-ös Kikeltetđ döntđsei olyan
zenekarokkal is játszottak, mint a The Qualitons,
a Manoya vagy az amerikai Moon Duo.

HUNGER (AUT)
Az újdonságokra és az érzésekre éhes osztrák
elektropop/rock zenekar úgy állt neki évekkel
ezelđtt a zeneszerzésnek, mintha filmekhez írnának betétdalokat. Állítólag a dalokat is úgy vették
fel, hogy közben a Rekviem egy álomértt és a Drive
ment lenémítva a stúdióban.

IVAN & THE PARAZOL
A magyar beathagyományba felforgató erđvel és lendülettel belépđ és azt újraértelmezđ Ivan
& The Parazol ritkán hallható akusztikus felállásban, pedig már többször bizonyították, hogy így
tudják a legközvetlenebb formában átadni a dalok tartalmát. A koncerten a zenekar vendége Jónás
Vera lesz.
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BÁLNA
Feltételezések/Assumptions

szeptember 1. 18:00
ingyenes • KÉPZrMVÉSZET

FARKAS ZSÓFIA KIÁLLÍTÁSA A BÁLNÁBAN

„Tételezzük fel, hogy végtelen számú organizmus létezik, végtelen variációban.
Tételezzük fel, hogy végtelen fajta anyag létezik.
Tételezzük fel, hogy létezik teremtđerđ.
E három feltételezés után vettem magamnak a bátorságot, és szobrokat kezdtem készíteni, eljátszva a gondolattal, hogy képes vagyok élđ organizmusokat vagy azok szellemét elđidézni a szobrászat
eszközeivel.
Persze tudom, ezek »csupán« absztrakt, biomorf alumíniumplasztikák, ez mégis jó eszköz a számomra, hogy megteremtsek egy álomvilágot, amelyet ezek a lények népesítenek be csápjaikkal,
üregeikkel, lábacskáikkal, hajladozó formáikkal. Nem titkolom, az én képzeletemben ezek a kreálmányok élnek, mozognak, fejlđdnek és sokasodnak. Miért ne játszhatnék vagy játszhatna el bárki
ezzel a gondolattal? Ezért lettem szobrász.”
Farkas Zsófia
A pop-up kiállítással egy idđben a Dunán látható A nagy halak emlékezetee címı szoborkompozíció,
Farkas Zsófia alkotása.
A kiállítás a Galeria Neon közremĲködésével valósul meg, és szeptember 3-ig látogatható.
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BÁLNA
Ezer kilométer kajakkal a Visztulán

szeptember 1. 19:30
ingyenes • ELrADÁS

Marek Kamiąski lengyel utazó, író, fényképész, vállalkozó az
elsđ ember, aki az Északi-sarkot és a Déli-sarkot elérte egy
éven belül, külsđ támogatás nélkül. Harmincöt éve utazik, elsđ
útját nyolcévesen tette meg szülđvárosából, Gdaąskból Ăódĺba. Késđbb részt vett az Atlanti-óceán körbeutazásában, elért
az Amazonas forrásvidékére, átkelt a Gibson-sivatagon. Megkísérelt egyedül átkelni az Antarktiszon. 2015-ben 100 nap
alatt gyalog megtette a Kalinyingrádtól Santiago de Composteláig tartó, 4 ezer kilométeres utat. Kétszer végigkajakozta a
Visztulát a forrásától a torkolatáig, ebbđl egyszer télen.
1996-tól vezeti a Marek Kamiąski Alapítványt, amely a rászoruló mozgáskorlátozottakat támogatja. Ennek köszönhetđen jutott el Janek Mela malborki mozgássérült fiú elsđ mozgáskorlátozottként a Föld mindkét sarkára.
A Lengyel Intézettel közös szervezésben.

Pecha Kucha Night Budapest
vol. 56 Dunapest
ingyenes •

szeptember 1. 20:20
URBANISZTIKA

KÉPZrMVÉSZET

Külföldi és hazai design-, építészeti és mıvészeti projektek
bemutatkozása izgalmas, pörgđs prezentációs eseményen.
Legyünk minél többen!
A Pecha Kucha egy prezentációs forma, ahol az elđadók 20
képet vetíthetnek egyenként 20 másodpercig, így egységesen 6 perc 40 másodperc áll mindenki rendelkezésére egy
megvalósult épület vagy egy terv, egy installáció vagy egy
designtermék, egy kreatív ötlet vagy egy izgalmas esemény
megosztására.
A Pecha Kucha (magyarul: ’locsi-fecsi’) ötlete 2003-ban Tokióból indult világhódító útjára, a Klein Dytham architecture
irodájából, és ma már több mint kilencszáz városban tartanak
esteket, a norvég Oslótól egészen a chilei Concepciónig.
A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) 2006-ban rendezte meg elđször a budapesti eseményt, hogy
megteremtse a társadalmi alapot a városról való közös gondolkodáshoz, hogy nyílt vitafórumokat
szervezzen a nyilvánosság számára, és hogy minél hozzáférhetđbbé tegyen olyan, vizuális kultúrához kapcsolódó projekteket, melyek meghatározzák a mindennapi életünket.
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BÁLNA
szeptember 1. 22:00
ingyenes • SZÍNHÁZ

NYLON GROUP: Be U!

Pszichedelikus nylonlíra arról, hogy merjünk önmagunk
lenni és az álmaink szerint élni. A magunk köré épített falak
mögött megbúvó énünk elđhívása a Nylon Group történetének alapja. Melyet szokásukhoz híven óriás-nylonbábbal
mesélnek el, jelen esetben élđ szereplđ és báb interakciójában. Szürreális atmoszféra, nonverbális látványszínház.
Elđadók: Eke Angéla & Márkus Sándor; Látvány: Nemes
Takách Kata, Montvai Sára, Márkus Sándor; Light designer:
Bigo Creative Studio; Zene: Pirisi László; Koncept: Nylon
Group – Eke Angéla & Márkus Sándor.

Vírus » Dunapest: A Dunáról

szeptember 2. 19:00
ingyenes • URBANISZTIKA

Ha a Dunára gondolunk, kinek a kanyar, kinek az evezés, kinek egy sétahajó vagy éppen a Rómaipart, de egy biztos: valami mindenkinek eszébe jut róla. Ezekhez a gondolatokhoz szeretnénk
hozzátenni a Dunapest fesztivál keretében megrendezésre kerülđ Vírus-estünkön, melyhez
a Dunából nyerünk inspirációt.
Meghívott elđadóink segítségével különféle területekre kalandozunk el. Dr. Hevesi Krisztina
szexuálpszichológus vezetésével kiderül majd, hogy a nyári vízparton más-e a szerelem, mint bárhol máshol. Kenyeres István biotechnológus a folyók szerepére világít rá az önfenntartó városok
kialakításában. Dr. Lénárt Ágota sportpszichológus a vízi sportokról fog nekünk beszélni, míg dr.
Dúll Andrea környezetpszichológus a Duna környezetpszichológiájába avat be, hogy megtudjuk,
mit ad nekünk a folyóparti élet. Végül, de nem utolsósorban Buzogány Anna irodalmár a Duna
motívumát veszi majd górcsđ alá, fđként a 20. század magyar irodalmában.
A rendezvényre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a virus.klub@virusklub.hu e-mail címen keresztül lehetséges.
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PONTOON
OON
NIGHTDRIVE x Dunapest:
Harvey Sutherland (AUS) Live

szeptember 1. 21:00
ingyenes • ZENE

Az egykori sessionzenész és háttérember megjárta
a Voltaire kiadót és a PPU-t. A Factt magazin
szerint 2015-ben đt kellett leginkább figyelni.
A Duna-partra új live szettjét hozza magával,
amelyrđl azt mondta, hogy egy improvizatív
synthetic hookey boogie exploration lesz.
Lineup: Harvey Sutherland Live (AUS), Sazabio,
Fort Madeline, Zovek, Utah.

szeptember 2. 21:00
ingyenes • ZENE

ZUBOLY

A 12 éves Zuboly zenekar az egyik legszínesebb vegyes társaság a mai magyar könnyızenei palettán. A stílusuk lényege: olyan harmonikus átmenetet találni a népdalok és a mai dalok közt, amely
az újdonság szintjére emel minden jót, eltüntetve elđ- és utóítéleteket, és közben szórakoztat is.
Tagjai: Ágoston Béla, Benke Ágoston Félix, Busa István, Hock Ernđ, Szarvas Dávid, Mizsei Zoltán.

szeptember 2. 22:30
ingyenes • ZENE

MONKEYNECK

A Monkeyneck-zenék alapvetđen a deep house-ból indulnak,
lüktetđ mélyek és fülbemászó vokál jellemzik đket. Az elđadó
dalaiból olyan életérzés sugárzik, mintha Budapest nem folyó
menti, hanem tengerparti nagyváros lenne. Sok millió hallgató a SoundCloudon és a YouTube-on, miközben Robin
Schulz, Odesza, Klingande vagy Bakermat szettjeiben is az
egyik elsđ számú kedvenc.
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PONTOON
PON
szeptember 3. 18:00
ingyenes • ZENE

REPPÓZ KKT.

Három szakavatott hiphopügyi elđadó tart hangzó illusztrációkkal tızdelt zenetörténeti órát.
James Brown-tól az N.W.A-n át a Beastie Boysig
és tovább. Hogyan alakultak át a jellemzđ bítek?
Hová tolódtak a hangsúlyok?
Prof. DJ ONE-AB – lemezjátszó, prof. Boros
Levente – dobok, prof. Hock Ernđ – bassz, valamint MC Tink (Mulató Aztékok, Slow Village).

Small Fish – Big Fish
Slam Poetry Showcase

szeptember 3. 20:00
ingyenes • IRODALOM

Fellép: Kemény Zsófi, Horváth Kristóf – Színész Bob, Gábor Tamás Indiana, Pion István és Simon
Márton, valamint Sebastian 23. Élđ zene: Gourmand Light.
Második éve jelentkezik tematikus Slam Poetry Showcase-szel a Slam Poetry Budapest szervezđcsapata a Dunapesten. Németországból érkezik a német slambajnok, Sebastian 23. Big fish in
a small pond, kleine fische, gute fische, élünk (és halunk), mint hal a vízben, nagyhal eszegeti
a kicsit, azt meg egy még nagyobb. Idiómák hullámoznak a halakkal.
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NÉPSZIGET
Kabin
szeptember 1. 18:00
ingyenes • ZENE

DUNAPEST AKUSZTIK

KODACHROME: Valamikor a kilencvenes években két srác, Jobbágy Bence és Méhes Adrián
Magyarország két különbözđ pontján Simon and
Garfunkel-számokat is hallgat a vasárnapi ebédhez, a kocsiban, elalváshoz, nyúlósra hallgatva
a kamuborítós, csempészett válogatáskazikat.
STAHL BARBARA ÉS HAVAI GÁBOR feldolgozásokat és saját szerzeményeket is játszanak.
Rengeteg átfedés és improvizálás fızi össze a kettđjük különbözđ stílusát és egyéniségét: a jazzes,
soulos, RnB-s vonal mellett alternatívabb számok
is felbukkannak.
PAPAYAZZ: Zentai Márk és Szeifert Jason Bálint, a Mörk zenekar tagjainak duója. Stilárisan a
super funk és az extrém pop között oszcillálnak,
de azért akadnak stand-up jazz-elborulások is.

BARBI & JANCSÓ: A hatvanas évek inspirálta
zenéit játszó Blahalouisiana jazz szakon végzett
dalszerzđpárosa, Schoblocher Barbara és Jancsó
Gábor ebben a felállásban kedvenc dalaikat adják
elđ.

INSPIRÁL CIRKUSZKÖZPONT: Fantasztikus
tızzsonglđr- és tıztáncbemutató, amely tüzes
eszközök széles spektrumát vonultatja fel. Zsonglđrök, artisták varázslatos produkciója, sok-sok
lángnyelvvel megbolondítva.
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NÉPSZIGET
Technika #1
HajóépítŌ-workshop

augusztus 31. – szeptember 3.
85 000 Ft/hajó • WORKSHOP
Gondoltad volna, hogy kevesebb mint négy nap
alatt megépíthetđ egy igazi kenu?
Gyere el másod- vagy harmadmagaddal a Technika nyitott mıhely, az Amatđr Hajóépítđk Közössége és a Dunapest közös szervezésében másodszor
megszervezett dunai közösségi hajóépítđ-workshopra, és építsd meg saját egyedi hajódat!
A négynapos workshopon a 2-4 fđs csapatok (családok, baráti körök) Mezei Csaba, az Amatđr Hajóépítđk Közössége alapítójának szakmai felügyeletével és instrukcióival építik meg a Michael
Storer által tervezett SecPerc kenut – a workshop
végeztével a hajót megtarthatják saját célra.
A workshop augusztus 31-én 16 órakor
kezdđdik!
Helyszín: Budapest Csónakház
(1138 Budapest, Népsziget út 1–3.)
Részvételi díj: a kenu elkészítéséhez
szükséges anyagköltség: 85 000 Ft/hajó
Jelentkezés: augusztus 21-ig,
a technika@hellowood.eu e-mail címen

BUDAPEST CSÓNAKHÁZ
A Budapest Csónakház egész évben várja a vízi
sportok kedvelđit, akár edzeni jönnének, akár
kikapcsolódni vagy csapatot építeni. Minden
korosztály részére biztosítanak oktatási és edzési
lehetđséget.
A Dunapest keretében túrakenu- és túrakajakkölcsönzési lehetđséget biztosítanak vízijártassággal
rendelkezđk részére csütörtökön és pénteken 14tđl 17 óráig, szombaton és vasárnap 9-tđl 17 óráig.
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NÉPSZIGET
Kabin
szeptember 2. 10:00–16:00
ingyenes • GYEREKPROGRAM

GYEREKPROGRAMOK

Az INSPIRÁL CIRKUSZKÖZPONT profi oktatóinak segítségével elsajátíthatod a különbözđ
zsonglđreszközök használatának alapjait: labda, buzogány, meteor, ördögbot, hulahopp. Kicsiknek és felnđtteknek egyaránt kiváló elfoglaltság, ajánljuk az egész családnak, 0–150 éves korig!
Tedd próbára a Dunával kapcsolatos tudásodat! Téged is vár a WWF MAGYARORSZÁG ÉLĐ
DUNA-TURNÉJA, melyben egy életnagyságú társasjátékon végighaladva izgalmas részleteket
tudhatsz meg hazánk legnagyobb folyójáról, állat- és növényvilágáról, természeti kincseirđl. A
legkisebbeknek színezđkkel és pandaálarc-készítéssel készülünk!
A CELLUX CSOPORT foglalkozásán a Duna által inspirált vízparti játékok elkészítésére nyílik
lehetđség. A természetben talált anyagokból kis
tutajt lehet ácsolni és ezekkel versenyezni, könynyedén újrahasznosítható háztartási hulladékból
bárki elkészítheti saját horgászfelszerelését vagy
csinálhat magának hajónaplót, amelyben megörökítheti legemlékezetesebb vízparti élményeit.
A DEÁK17 GALÉRIA
A 10–14 óra között bemutatja, mi az a land art, majd az érdeklđdđk a helyszínen elkészíthetik saját alkotásukat. Az elkészült alkotásokat dokumentáljuk. Minden alkotó a
BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel közösen kiadott városi felfedezđcsomagot kap,
melynek tartalma: 1 db Budapesti Titkos Füzet, 1 db D17-zsák, 1 db ceruza.
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NÉPSZIGET
Vasmacska
smacska
szeptember 2. 12:00
ingyenes • KÉPZrMVÉSZET

SECRET JAM

A Secret Reality mozgalom a hiphop közösségalkotó erején alapszik. Évente párszor az országból
mindenhonnan összegyılnek a hasonló érdeklđdésıek, hogy közösen alkossanak valamit: most
egy 50 méter hosszú falat fognak megfesteni DJ-k és MC-k közremıködésével. A graffitijamre
elfogadta meghívásunkat két lengyel képzđmıvész, a Xolor Collective tagjai, Adam Waăas és
Anna Koĺbiel-Waăas.

Kabin 19:00
ingyenes • ZENE

SLOW VILLAGE

Klasszik shit, de nem az anakronisztikus fajta.
Nyakmozgató groove-ok és karakteres loopok,
rímek a szcéna legbelsejébđl, amelyek nyomokban
költészetet, slamet és némi iróniát tartalmaznak.
Dobképletek, minták, bassline-ok a kisszobából
a nagyszínpadra kétezertizenvalahányra idđzítve.

Kabin 20:00
ingyenes • ZENE

S.É.F.

A személyazonosságukat maszkokkal takaró csapat védjegyévé vált a komoly filozófiai gondolatok
és utcai bölcsességek keresztezésébđl született költđi rap, melyet most itt is élđben adnak elđ, Zomblaze kíséretében. Az ASAN Recordsnál megjelent
stúdiólemezeiket (Enter the SÉF, Zarathustra) és
Spontán ÉletFlessek címı mixtape-jüket több újság
is az év legjobb lemezei közé választotta.
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SÉTÁK
szeptember 1. 17:00
szeptember 2. 11:00
ingyenes • URBANISZTIKA

Fotó: Uvaterv / Fortepan

Az alvó sziget
– barangolás a Népszigeten

A Népsziget egykor a magyar hajógyártás fellegvára volt, az üdülđk, csónakházak sokaságában
nyüzsögtek az emberek. Ma már mindez csak emlék. A korábban hajókat, úszódarukat számolatlanul ontó csarnokok üresen pusztulnak, az itt pihenđk nagy része is eltınt. Felidézzük a Népsziget és környékének történetét, de arról is szó lesz, hogyan telhetne meg újra élettel a félsziget.
Találkozási pont: a Gyöngyösi utcai metróállomás kijárata, a Duna Plaza Meder utcai oldalánál
Túra idđtartama: 1,5 óra I Jelentkezés: A programra regisztrálni augusztus 28-tól lehet a
hosszulepes.org/dunapest címen I Túraszervezđ: Hosszúlépés

Lupa-sziget
p
g építészeti
p
öröksége
g
szeptember 2. 11:00
Városi séta a KÉK szervezésében 1500/2500 Ft • URBANISZTIKA
Az 1930-as években beépített sziget különlegesen sok építészeti emléket rejt, melyeken keresztül jó képet lehet kapni a
budapesti felsđ középosztály korabeli életvitelérđl. Felelevenítjük a házak és tulajdonosaik történetét, megidézve a különleges hangulatú üdülđtelep hajdani fénykorát.
Találkozási pont: Ebihal büfé, Budakalász, Duna sétány,
Lupa-szigeti révátkelđ
Túra idđtartama: 2,5 óra
Jelentkezés: varosisetak@kek.org.hu
Túraszervezđ: Kortárs Építészeti Központ (KÉK)
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SÉTÁK
szeptemberr 2
2. 10:00
szeptember 3. 10:00
3500 Ft • URBANISZTIKA

Az Ōsforrás

A 19. század második felében Sáros fürdđ néven vált ismertté, mert a felfakadó források vizével
együtt a felszínre kerülđ forrásiszap az akkori közös medence alján ülepedett ki és szolgált az
elnevezés alapjául. 1968–1978 között épült meg az az alagútrendszer, az ún. Gellért táró, amely
összeköti a Gellért, a Rudas és a Rác fürdđt. A látogatott forrás része a Gellért tárónak, amely egy
1100 m hosszú, mesterségesen épített vágat, amely a Duna vonalával párhuzamosan halad.
Találkozási pont: Gellért gyógyfürdđ I Túra idđtartama: 45 perc
Jelentkezés: dunapest@dunapest.hu I A jegy a fürdđ pénztárában fizetendđ
Túraszervezđ: Gellért gyógyfürdđ

szeptember 3. 14:00
3300 Ft • URBANISZTIKA

Pillérek és Pilonok

Budát és Pestet ma tizenegy híd köti össze, és bár
közülük négy a világörökség része, keveset tudunk
róluk. A Duna menti hidak története egyúttal a város története is, építésük körülményei és az đket ért
katasztrófák jól tükrözik a korabeli politikai élet
alakulását. Felidézzük, hogyan jelképezi a hidak korabeli fogadtatása az Osztrák–Magyar Monarchia
alakulását, hogyan zajlott a második világháborút
követđ újjáépítés, és vajon milyen hidakra lehet
még szüksége Budapestnek.
Találkozási pont: a Bálna Budapest Fđvám téri bejárata I Túra idđtartama: 2,5 óra
Jelentkezés: hosszulepes.org/dunapest I Túraszervezđ: Hosszúlépés
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SÉTÁK
Pest és Buda zsidó emlékei
– hajókirándulás

szeptember 1. 17:00
szeptember 2. 17:00
szeptember 3. 11:00
ingyenes • URBANISZTIKA

A hajós városnézés során megismerhetjük Pest, Buda és Óbuda Dunához közeli zsidó történeteit.
A Gellért tértđl a Nemzeti Színházon át Újlipóciáig hajózunk, de szó lesz Óbuda legrégebbi zsinagógájáról is. (A szeptember 2-i séta angol nyelven zajlik.)
Találkozási pont: Jászai Mari téri hajóállomás I Túra idđtartama: 1,5 óra
Jelentkezés: mazsikesetak@gmail.com I Túraszervezđ: Mazsike

Margitsziget,
a Duna folyam gyöngye

szeptember 3. 10:00
3000 Ft • URBANISZTIKA

Nyulak szigete, Ékességek szigete, Nádor-sziget, Szent
Margit szigete, mind egy és ugyanaz! Tudja, kik fedezték
fel a sziget alatti gyógyforrást? Hallott már a Manci-hídról, a szigeti királyi udvarházról vagy a Nádor-villáról?
Sétáljon velünk ebben a nem mindennapi fđúri parkban!

Fotó: Fortepan

Találkozási pont: Jászai Mari tér, 2-es villamos megálló
Túra idđtartama: 2,5-3 óra
Jelentkezés: www.beyondbudapest.hu/dunapest
Túraszervezđ: Budapest Beyond Sightseeing

Óbudai Gázgyár
– biciklis túra

szeptember 3. 15:00
3500 Ft • URBANISZTIKA
A túra során bepillantást nyerhetünk a magyar gázgyártás
fellegvárába, annak hétköznapjaiba és ünnepeibe. A 27
hektáron elhelyezkedđ gázgyár egyedülálló komplexumában kerekezve megismerhetjük a 20. század elejének társadalmi hierarchiáját és a munkások életét.
FONTOS: A programon kizárólag kerékpárral lehet részt
venni!
Találkozási pont: Budapest, III. kerület, Szentlélek tér,
a szobornál I Túra idđtartama: 2,5 óra
Jelentkezés: www.beyondbudapest.hu/dunapest
Túraszervezđ: Budapest Beyond Sightseeing
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SÉTÁK
Újlipótváros
régi és új története

szeptember 3. 15:00
ingyenes • URBANISZTIKA

A sétán betekintést nyerhetünk Újlipótváros izgalmas történeteibe, megtudhatjuk, hogy kik éltek
és alkottak ebben az épülésekor különlegesen modern városrészben, amely malmok és munkáslakások helyére épült. Kiderül, honnan származik a Palatinus-házak neve, vagy mi köze egymáshoz
Pozsonynak és a Pozsonyi útnak, továbbá hogy mi történt a nemzetközi gettó idején, amikor Szép
Ernđ, Konrád György és sokan mások találtak itt menedékre.
Találkozási pont: 1137 Budapest, Pozsonyi út 1., Radnóti Miklós-emléktábla
Jelentkezés: mazsikesetak@gmail.com I Túraszervezđ: Mazsike

RAKPART
ART MOZI
1056 Budapest, Belgrád rkp. 16.
szeptember 2. 20:00
ingyenes • FILM

SECRET CINEMA x
FRISS HÚS x DUNAPEST

Szabó Virág: Wellness (16’)
Két nyugdíjas barátnđ megpróbálja kihozni a
maximumot a közös nyaralásból, ám nemsokára
az addig elhallgatott titkok is a felszínre kerülnek.
Morgane le Péchon: Insolation (5’)
Egy forró vasárnap a tó mellett. Míg apja horgászik, anyja pedig napozik, Irvine egy egészen
egyedi halált képzel el magának.
Reich Dániel: Záridđ (20’)
A családi nyaraláson Beni talál egy régi fényképezđgépet, és megszállottan elkezd fotózni. Strandolás közben testvére, Gilla váratlanul eltınik
a vízben, és nem kerül elđ többé.
Lucréce Anreae: Rozmár nagypapa (14’)
Egy sötét és szeles tengerparton Lucas egyedül
van, miközben nagyanyja imádkozik, anyja sikoltozik, testvéreit pedig nem érdekli semmi.
Nagyapja egy különös fickó volt, most pedig halott.
Ronny Trocker: Estate (Summer) (7’)
Egy teljesen kimerült fekete férfi fájdalmaival
küzdve kúszik a tengerparti homokban a strandoló emberek között. Juan Medina híres fotója
életre kel.
Dell’Edera Dávid: Balkon (5’)
Mindenki azt csinál, amit akar, de a filmben szereplđ emberek még nem tudják, mihez is kezdjenek.
Rosa Bursztein: The Swimming Pool (9’)
Rebeka elhatározza, hogy úszik egyet.
Takács Anikó: Cosmic Jacuzzi (10’)
Rendhagyó ufóhistória: két kamionsofđr hihetetlen utazásának története egy elhagyatott országúttól a világırig.
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RAKPART
PART MOZI
1056 Budapest, Belgrád
d rkp.
rkp 16.
16
szeptember 3. 20:00
ingyenes • FILM
Ducki Tomek: Fürdđ (4’)
Két idđs úszó találkozik a fürdđben egy rituális
úszásra, a szokásosnál mélyebbre merülnek.
Szabó Saci–Hatvani Krisztián:
Képzeletbeli barátok klubja (19’)
A fagyiárus férfi lány nem találja a helyét a való
világban, így a képzelete segít visszatalálni oda.
Kántor Péter: Ujj a ravaszon (10’)
Egy öregúr szkafandert ölt, hogy alámerüljön a
közeli vizekben, ami felidéz egy fontos emléket
fiatalkori éveibđl.
Csata Hanna: Késđ nyár (13’)
Anya és kamasz lánya közös pihenésre mennek
családi nyaralójukba. Az anya kétségbeesve próbálja magához láncolni lányát.
Sofie Nørgaard Kampmark: Cunami (7’)
Egy férfi hazatér a cunamisújtotta házába, ahol
szembe kell néznie a veszteséggel, egy mágikus
tengeri lény segítségével.
Deák Kristóf: Mindenki (25’)
A 10 éves Zsófi új iskolájában bekerül a híres kórusba, és összebarátkozik Lizával, akivel együtt
szállnak szembe a kórusvezetđ Erika nénivel.
Felvidéki Miklós: Frusztráció (3’)
Egy fiatal férfi felszáll egy buszra, amivel kezdetét veszi egy szürreális utazás: egyre mélyebbre
hatol elfojtott, ki nem mondott frusztrációiban.
Ferenczik Áron: Miért vannak a székek
olyan távol egymástól a HÉV-megállóban?
(10’ )
A Parlament, a budai vár, a Hđsök tere, amiket
nem szabad kihagyni! De mindez irreleváns a
címben feltett kérdéshez képest.
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MARGITSZIGET
ERROR #707 – Futószínház
kezdŌknek és haladóknak

szeptember 1. 18:00
szeptember 2. 18:00
ingyenes • SZÍNHÁZ

Mi történik a multikkal, ha leáll az internet? Mivé
lesz a területi képviselđ, a quality manager és a
HR-es, ha behal a szerver, de az e-mailnek mennie
kell, mert a határidđ fojtogató? A protokoll szigorú, az e-mailezés nem állhat le, még akkor se, ha
offline. Amit a bitek száguldva tesznek meg az
UTP-kábeleken, azt nekünk futva kell: csatolni,
szignálni, titkosítani. Ebben a cégben két munkavállaló-típus van: az egyik minden szabályt betart,
vagyis egy 5 km hosszú úton kell eljuttatnia az üzenetet a célba, a másik a feleslegesnek tartott elđírásokon felülemelkedve, a kanyarokat levágva, rövidebben, így 3,5 km alatt teljesíti a feladatot.
A kísérleti elđadás a Margitszigetre invitálja a
közönséget, ahol a színházi játékot a kocogással
ötvözzük. A részvételhez futófelszerelés erđsen
ajánlott!
Találkozási pont:
Margitsziget, Centenáriumi emlékmı
Elđzetes regisztrációhoz kötött:
error707project@gmail.com

RÓMAI-PART
RÓMAI-PAR
szeptember 2. 08:00
ingyenes • URBANISZTIKA

Horányi túraforduló

A Magyar Evezđs Szövetség (MESZ) Túraevezđs Bizottsága szervezésében lehetđséget biztosít
a túraevezđsök részére a szabadidđ egészséges eltöltésére, a rendszeres sportolásra, edzettségük növelésére, a gyerekeknek az evezđs sportba történđ bekapcsolására, valamint a túraevezđs
szakosztályok közötti sportszerı versengésre.
A verseny helyszíne: Római-part, a VSC vízisport-telepétđl Horányig és vissza.
A versenyen bárki részt vehet a kiírás szerinti bármelyik hajótípusban és összeállításban.
Jelentkezés a dunapest.hu eseményoldalán.
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RUBIN
UBIN HAJÓ
Jászai Mari téri
éri kikötĤ
szeptember 1. 18:00
ingyenes • IRODALOM

Miljenko JergoviÐ
és Térey János

Már több mint húsz nyelvre fordították le a horvát Miljenko
JergoviÈ könyveit. Az írót hazájában megválasztották az olvasók az évtized legjobb írójának, megkapta az Angelus Közép-Európai Irodalmi Díjat. A Dunapesten az Aegon-díjas
Térey Jánossal beszélgetnek az irodalom határhelyzeteirđl,
kultúrák egymásra hatásáról. JergoviÈ regényében furcsán kiszélesedik az idđ dimenziója: hónapokig zuhan egy házra ledobott bomba, és félájult állapotban akár századokat is átutazhatunk. A beszélgetést Csordás Gábor vezeti.
A Jelenkor Kiadóval közös szervezésben.

Zuska Kepplová,
Molnár T. Eszter
és Czinki Ferenc

szeptember 2. 16:30
ingyenes • IRODALOM
Három város, három író a Duna partjáról, közös bennük, hogy
legfrissebb kötetük nem szülđvárosukban játszódik. A budapesti CEU-n tanult, több irodalmi díjjal jutalmazott Zuska
Kepplová kisregényeinek szereplđi újkori nomádok, fiatalok,
akik már egy határok nélküli, globalizált világba születtek, és
bárhol otthonra lelhetnek, legyen az Kelet- vagy Nyugat-Európa, Párizs, Helsinki, London, Pozsony vagy Budapest. Molnár T. Eszter Heidelbergbe helyezte Szabadeséss címı krimijét,
Czinki Ferenc pedig a nem létezđ pozsonyi metrót kutatta.
A Szlovák Kulturális Intézettel együttmĲködésben.

Cristian Teodorescu
és Parti Nagy Lajos

szeptember 2. 18:30
ingyenes • IRODALOM

Medgidia a soknemzetiségı dobrudzsai kisváros és egy család
regénye, amely bemutatja Románia furfangosan alakuló
történelmét 1940-tđl a Kommunista Párt diktatúrájának megszilárdulásáig. A szerzđ a két ország folyó menti történelmeinek egymásra hatásairól beszélget Parti Nagy Lajossal, aki
évek óta írja Duna-céduláit. A beszélgetést Csutak Gabi vezeti.
A Román Kulturális Intézettel együttmĲködésben.
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BUDAFOK
FOK – AQB
Dunapest @ AQB

1222 Budapest, Nagytétényi út 48–50.
szeptember 2. 19:00–21:30
ingyenes • KÉPZrMVÉSZET

Minden városnak megvan a maga rejtett, kreatív bázisa, amelynek jellemzđen indusztriális miliđje idđrđl idđre mágnesként vonzza a mıvészeket. Ilyen a Budafokon található Art Quarter Budapest (AQB) független, nemzetközi kortárs mıvészeti rezidenciaközpont, valamint a téri hangzás
/ hangzó tér lehetđségeit kutató Spatial Sound Institute. Szerteágazó tevékenységük révén immár
évek óta a legkülönfélébb mıvészeti ágak hazai és külföldi képviselđi találnak alkotóterepre az
egykori Haggenmacher Sörgyár Dunára nézđ épületeiben.
19:00–21:00 SPLASH – before, during, after
(kiállításmegnyitó)
Az AQB és az Everybody Needs Art közös kortárs
képzđmıvészeti kiállításának megnyitója az aqb
Project Space-ben.
Kiállító mıvészek: Brückner János, Csató József,
Fukui Yusuke, Erdélyi Gábor, HorváthTibor,
Keresztes Zsófia, Siedentopf Max, Szombat Éva,
Vékony Dorottya; Kurátor: Bencze Péter

19:00–21:00 Mátrai Erik: Porticus 3.0
(interaktív fényinstalláció)
A kültéri installáció a transzcendenciát képviselđ fénnyel és a füsttel operál. A füsttel telítđdđ
fényoszlopok az antik oszlopok kannelúrázott
struktúráját idézik, az oszlopcsarnokban való bolyongás pedig a fény és a füst által megidézett szakrális térbe, középkori katedrálisok kereszthajóiba,
tradicionális temetkezési helyre visz, miközben a
sötétben a sörgyári udvar profán indusztriális kulisszái átlényegülnek.
20:30–21:30 FOR. (DJ set)
A FOR. Farkas Miklós és Gryllus Ábris médiamıvészek közös projektje. Az ipari és urbánus dokumentumfilmektđl kezdve a jelenlegi klubkultúrán
át a magasmıvészetig számtalan forrásból táplálkoznak. Zajtechno-formációjuk meglehetđsen
intenzív, olykor erđszakos, máskor meditatív
indusztriális, sok esetben vasnehéz, improvizatív
hangszövetekkel dolgozik.
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BUDAFOK
FOK – AQB
1222 Budapest, Nagytétényi út 48
48–50.
50
szeptember 3. 12:00–19:00
ingyenes • KÉPZrMVÉSZET

12:00–18:00 Halászok halászleve
Az érsekcsanádi Rév Csárda különleges kitelepülése a mıvészet és a gasztronómia jegyében.
Eredeti ízek és a trú lé.
14:00–16:00 3:1 Mı-Terem-Látogatás
A stúdióviziten személyesen ismerkedhetünk meg három AQB-s mıvésszel. Tóth Márton Emil,
Szigeti Csongor és Kútvölgyi-Szabó Áron alkotókörnyezetébe leshetünk be. A vezetett sétán 50 fđ
vehet részt. Elđzetes regisztráció: office@letitbeartagency.com
14:00–18:00 Aloïs Yang (FR): Hear The World Begin (audiovizuális installáció)
A 4DSOUND hangrendszerére tervezett, fény- és akusztikai elemekbđl építkezđ installáció látogatói egy audiovizuális adatkoreográfia résztvevđi és alakítói lehetnek valós idđben kontrollálható szenzorok segítségével. Az univerzum legidđsebb fénye a jövđ reprezentációjaként jeleníti meg
a jelen csillagait és galaxisait egy különleges térbeli vizuális és hangélményen keresztül.
16 órától alkotói tárlatvezetés.
17:00–18:00 DoN’T Eat Group: Loop Event (performansz)
Az alkotócsapat az élđben létrehozható film megalkotásának lehetđségeit kutatja, a filmmontázs
kölcsönhatásokon alapuló szerkesztési módszerébđl kiindulva. A STAFÉTA Pályázaton nyertes
elđadást Szenteczki Zita bábrendezđvel közösen készítik, ebbđl adnak ízelítđt a Trafó Kortárs
Mıvészetek Háza smART!-sorozatának helyspecifikus performatív akciójaként.
17:30–18:00 Performansz Szigeti Csongor interaktivitásra sarkalló Csapda-munkáiban. Közremıködik: Juhász Kata Társulat, táncosok, akrobaták.
18:30–19:00 Spirality – twin alike (újcirkusz)
A Tızmadarak alkotópáros, Drávai Zója és Zoletnik Zsófia
újcirkuszi elđadásukban egy hajuknál fogva összenđtt testvérpárt játszanak. Az ikerlét, annak kötöttségei, a megtapasztalt
szabadság és a nđi, testvéri rivalizálás körül forog az elđadás.
A folyton kísérletezđ zsonglđrpáros szokatlan díszlettel és jelmezekkel kalauzol el minket a századközepi vándorcirkuszok
hangulatától a revük füstös világáig.
Kreatív koncepció: Let it Be! art agency, Art Quarter Budapest
EgyüttmĲködĒ partnerek: Spatial Sound Institute, Trafó Kortárs MĲvészetek Háza
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VÁRKERT B
BAZÁR
szeptember 3. 19:00
ingyenes • SZÍNHÁZ

Dunai staféta

Kíváncsi a legizgalmasabb fiatal színházi alkotócsapatokra? STAFÉTA néven 2015 đszén írt ki
elđször pályázatot a Fđvárosi Önkormányzat, hogy a kisebb produkciók és a pályakezdđ fiatal
tehetségek is bemutatkozási lehetđséghez jussanak.
A Dunapest három alkotócsapatot kért fel a STAFÉTA Pályázat nyertesei közül, hogy a Várkert
Bazár tereiben rendhagyó színházi produkciókat mutassanak be, stafétában. Kortárs magyar irodalom adaptálása, táncmıvészet és zenés színház is szerepet kap ezen az estén. Három csapat,
három elđadás a Dunáról és rólunk.
Találkozás a Várkert Bazár bejáratánál, a részvétel érkezési sorrendhez kötött, részletek
a dunapest.hu eseményoldalán.
A K2 SZÍNHÁZ egy független társulat, legalapvetđbb célja a társadalmi folyamatokra
való reflektálás a színház nyelvén. Elđadásaik
létrehozása során nagy szerep jut az improvizációnak, az önálló szövegalkotásnak, az eredeti irodalmi alapanyag radikális átírásának,
egyszóval a kísérletezđ mıhelymunkának.

DÁNYI VIKTÓRIA
A a Budapest Táncmıvészeti Szakközépiskolában, majd a London
Contemporary Dance Schoolban tanult.
Társalkotóként jegyzett munkáit itthon és
külföldön is elismerésben részesítették. Több
hazai és külföldi koreográfussal, rendezđvel
dolgozott már együtt (Hiroaki Umeda,
Jérôme Bel, Kálmán Eszter, Boross Martin,
Gergye Krisztián, Gál Eszter).
A DOLLÁR PAPA GYERMEKEI a KissVégh Emđke és Ördög Tamás alkotópáros
színházi mıhelye. 2009 óta különleges
helyszíneken, az adott tér sajátosságaira
koncentrálva hoznak létre olyan színházi
eseményeket, melyek nem a megszokásból,
valamint a színészi rutinból, hanem az adott
pillanat valóságából építkeznek és merítenek
ihletet.
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VÁRKERT
ERT BAZÁR
szeptember 3. 21:00
ingyenes • ZENE

Hullámozz a Dunával!

A Dunapest rendhagyó koncerttel és fényfestéssel zárja második alkalommal megrendezett fesztiválját, a Fđváros, a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft., a Várkert Bazár és a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) együttmıködésében.
A Fesztiválzenekar a Dunapesthez kapcsolódó tematikus koncertjén Dvoęák, Elliot Cole, Aaron
Copland mıvei mellett vajdaszentiványi népzene is megszólal. A Várkert Öntđház udvarának különleges megfestését a LaLuz csapata készíti, akik mozgó- és állóképes fényfestéssel teremtik meg
a hangulatot, a falakon a Dunához és a vízhez kötđdđ motívumok kelnek életre.
A zárókoncert ingyenes, a programot esđ esetén a Rendezvényteremben tartjuk meg.
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