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KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ A KISKŐRÖSI PETŐFI 

KULTUSZ TÖRTÉNETÉRŐL

FESZTIVÁL MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG 

FOLKLÓRMŰSORRAL 

GRECSÓ KRISZTIÁN IRODALMI MŰSORA

BALKÁN FANATIK KONCERT 

MÁGNÁS MISKA OPERETT ELŐADÁS

PROGRAMOK IDŐRENDBEN
2018. MÁJUS 5. (SZOMBAT)

PROGRAMOK IDŐRENDBEN
2018. MÁJUS 6. (VASÁRNAP)

14.00 – 15.00

16.00 – 17.00

17.15 – 18.15

18.30 – 20.00

20.00 – 22.00

Művelődési Központ

Kacsóh Pongrác

színpad

Petőfi Korzó Kávéház terasza

Kacsóh Pongrác színpad 

Erkel Ferenc színpadon

LEVENDULA GYERMEKPARK PROGRAMJAI 
KISGYERMEKEK RÉSZÉRE

MŰVÉSZPARK ALKOTÓTÉR
A szemünk előtt születnek a remekművek

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÁBSZÍNHÁZ FESZTIVÁL 

HOGYAN CSINÁLJUK NAGYBAN? 
A kultúra és hagyományőrzés nagymesterei Magyarországon – 
konferencia (előadók: Debreceni Virágkarnevál, Művészetek Völgye, 
Mesterségek ünnepe (budai vár) szervezőcsapatának 1-1 képviselője) 

GÖRGEI ÉS WINDISCHGRÄTZ TÁBORA
Katonai tábor, bemutatók és más látványosságok 

1848-AS KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐK FELVONULÁSA

1848-1849 CSATAJELENET BEMUTATÁSA A PIACTÉREN
12 magyarországi 1848-1849-es katonai hagyományőrző szervezet 
közreműködésével

FOLKLÓRMŰSOR, NÉPTÁNCCSOPORTOK FELLÉPÉSE

A MAGYAR FILM JELENE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐJE
Közönségtalálkozó és kerekasztal beszélgetés a Kincsem című film 
stábjának képviselőivel (Herendi Gábor, Hegedűs Bálint)

MUZSIKÁS EGYÜTTES KONCERTJE 

KINCSEM CÍMŰ TÖRTÉNELMI FILM VETÍTÉSE

PRINCESS EGYÜTES KONCERTJE

A FALU ROSSZA – ZENÉS VÍGJÁTÉK

9.30 – 18.00

10.00 – 18.00

10.00 – 15.00

10.00 – 11.30

10.00 - 18.00

13.30 – 14.00

14.00 – 15.00

14.00 – 16.00

15.00 – 16.30

16.00 – 17.00

16.30 – 18.30

18.30 – 20.00

20.00 – 22.30

Luther sétány

Petőfi műfordítói
szoborpark

Luther tér, Város kemencéjénél

Szarvas Fogadó
rendezvényterme

Luther tér 
Evangélikus templom melett

Petőfi tér - Árpád utca - Piactér

Piactér

Kacsóh Pongrác színpad

Művelődési Központ
színházterme

Kacsóh Pongrác színpad

Művelődési Központ színházterme

Kacsóh Pongrác színpad

Erkel Ferenc színpad

Programok
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Szirmai Albert – Bakonyi Károly – Gábor Andor:

MÁGNÁS MISKA
– operett –

 Erkel Ferenc szabadtéri színpad
Átdolgozták: Békeffy István és Kaszó Elek

2018. május 5. (szombat), 20.00 óra – Petôfi tér 
Rendezô: Vándorfi László

Tóth Ede – Örkény István:

A FALU ROSSZA
– vígjáték 2 részben –

 Erkel Ferenc szabadtéri színpad
2018. május 6. (vasárnap), 20.00 óra – Petôfi tér 

Rendezô: Susán Ferenc

Baracs István vasútépítő mérnök megérkezik szülőfalujába, hogy megépítse a vasutat. A vásárban beleszeret Korláthy grófék 
álruhás lányába Rollába. A grófék megkedvelik a fiatalembert, de amikor megtudják, hogy nem a birtokuk felé tervezi a vasutat, 
kiutasítják. Korláthyék estéjén Baracs a szomszéd birtok lovászát, Miskát grófként mutatja be, és megkéri, hogy próbáljon 
megoldást találni a vasút és a közben szövődött szerelmek ügyében.
A fordulatokban, nevettető helyzetekben bővelkedő mű zenei világát slágerré vált dalok alkotják, melyek hangszerelése időnként 
átlátogat majd a swing és a rock világába is.

SZEREPLŐK:
Miska lovász: MOLNÁR ERVIN
Marcsa, mosogatólány: KOVÁCS ÁGNES MAGDOLNA
Rolla: BARANYI EMMA
Baracs István mérnök: SZENTE ÁRPÁD CSABA 
Nagymama: ORAVECZ EDIT
Pixi gróf: LENCHÉS MÁRTON
Mixi gróf: SZELLE DÁVID
Korláthy gróf: KERESZTESI LÁSZLÓ
Stefánia, a felesége: PAP LÍVIA
Leopold főkomornyik, Gróf  Eleméry: FARKAS-CSÁNYI ATTILA
   
Játéktér: VÁNDORFI LÁSZLÓ
Jelmeztervező: JUSTIN JÚLIA
Koreográfus: KRÁMER GYÖRGY
Zenei vezető: ROSSA LÁSZLÓ
Művészeti munkatársak: FARKAS-CSÁNYI ATTILA
      ÉS LENCHÉS MÁRTON

Nagy a szerelemben, nagy a dúlásban és keservben, szakadjon az a szív, amúgy magyarosan! Pedig odavannak ám érte - 
haj, de hányan! -, ám ő mégis nagyon odavan. Ezért danol, s dülöngél ez a csupaszív nagyember, akit Tóth Ede álmodott  
e tájra, hol Örkény is rátalált, s tollával nógatta tovább, ide, egészen az orrunk elé, ismerjünk csak magunkra. Hisz mi vagyunk 
a falu - lyányok és apák, pletyka és bor, tánc a pokolig meg vissza, röhögve-sírva népszínmű módra, cemendéstül-kutastul, hol  
a kútba szorulva ott tengődünk mindannyian, kacérkodva a groteszkkel - meg-megtartva azért mihagyományunkat - ... el egész 
az abszurdig! Móka hát ez, kifordított ködmön - ahogy Chaplin mondá: a tragédia premier plan-ban, a komédia nagytotálban 
lefilmezett élet! A Mű Örkény István örököseinek engedélyével,
a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft. közvetítésével kerül előadásra.

A 2017/2018 ÉVAD SZEREPOSZTÁSA:
Rendező: MIKÓ ISTVÁN
Feledi gáspár, falusi földművelő: ALBERT PÉTER
Feledi boris, a lánya: EKE ANGÉLA
Göndör sándor, a falu rossza: MÁTÉ KRISZTIÁN
Finum rózsi, a falu cemendéje: MARJAI VIRÁG
Gonosz pista, aki lopós is: ERDÉLYI GÁBOR
Bátki tercsi, lajos szerelme: HÁZI ANITA
Lajos, tercsi vőlegénye: FARKAS ZOLTÁN
Tarisznyásné: P. KERNER EDIT
Csapóné: FALATI HEDVIG
Néző: SZÍVÓS GYŐZŐ
Színház igazgató: BREGYÁN PÉTER
Tóth Ede: KÁNTOR ZOLTÁN
Takarítónő: NÉMETH ANNA

Fômûsor

www.matyaspalinkahaz.hu
MÁTYÁS PÁLINKAHÁZ Kft.

Megnyitottuk webáruházunkat!

H-6200 Kiskôrös, Bánffy utca 37., e-mail: info@matyaspalinkahaz.hu

János Vitéz Látogatóközpont
Az életre kelt mese birodalma

Petőfi Sándor művének interaktív keretek között tör�énő felfedezése.
Korszer� technikai megoldások, innovatív installációs eszközök, tabletes tárlat�ezetés.

   Elérhetőség: 6200 Kiskőrös, Mar�ini u. 6.  
Tel.: +36 20 230 4442  •  www.janosvitezlatogatokozpont.hu    

Az előadás időtartama: 2 óra 15 perc, szünettel
AZ ELŐADÁSRA JEGYEK VÁSÁROLHATÓK!

Információ:www.petofifesztival.hu
www.facebook.com/petofifesztival/

Játékidő: 170 perc
AZ ELŐADÁSRA JEGYEK VÁSÁROLHATÓK!

Információ:www.petofifesztival.hu · www.facebook.com/petofifesztival/

A rendező munkatársa: GYURISKA JÁNOS
Dramaturg: SÁNDOR ZOLTÁN
Díszlet- és jelmeztervező: PALLÓS NELLI
Ügyelő: VEREBÉLYI ZSOLT
Asszisztens: KÁNTOR ZOLTÁN
Súgó: FALATI HEDVIG

KÖZREMŰKÖDNEK:
Táncosok: NÓGRÁD TÁNCEGYÜTTES
Zenészek: HRÚZ DÉNES, HRÚZ SZABOLCS
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Programok

EGY EGÉSZ UTCA A GYERMEKEKÉ
A Petőfi Kulturális Fesztivál programjai között, utóbbi évek egyik legnépszerűbb 

programeleme a Levendula Gyermekpark. 

A Levendula Játszóház és alkotóműhely gyermekfoglalkoztató csapata több 

alkalommal is megtisztelte programjaival a térség kisgyermekes családjait.  

A kiskőrösi Luther sétányon felépített gyermekparkban változatos programok várják 

a kisgyermekes családokat, május 6án, vasárnap 10.00-18.00 között.

NÉPI UDVAR, NÉPI JÁTÉKSZIGET
„JÁR A MALOM JÁR …..” – a kenyér útja.

A kenyér készítése a mag elvetéstől a sütésig. Interaktív gyermekprogram, rengeteg eszközzel, 

kellékekkel. A kenyér útja – játékosan sok-sok kellékkel. Ebben a gyermekjátszóban  

a kenyérsütés folyamatát mutatjuk be. Kalászos búzát viszünk, amit a gyermekek 

játékból, fából készült kis kaszával learatnak, majd kézi cséplővel csépelik a búzát. 

Zsákokba téve elviszik a búzát a malomba, ahol eredeti malomkővel őrölnek. A malomból 

kisszekérrel elviszik a lisztet egy nagy fateknőbe, ahol átszitálják a lisztet, majd meggyúrják  

a tésztát, amit kelesztőbe raknak. Amint megkelt a tészta, péklapáttal behelyezik a kis cipókat 

a kemencébe, ahol ropogósra sül. Ajánlott korosztály: 2 éves kortól 14 évesig

KUKORICA JÁTSZÓ
 A gyermekek komplexen ismerkedhetnek meg a kukoricával. 

A gyerekek a kukorica részeivel ismerkedhetnek meg, tevékenyen 

részt vehetnek a következő foglalkozásokon:

• kukorica morzsolás, kukorica darálás, kukoricaliszt szitálása,

• kukoricacsutka játékokkal való játszás

• kukorica mérése, szekérrel való hordás, csutkavár építés

Ajánlott korosztály: 2 évestől 14 évesig.

TANYÁS JÁTSZÓ
7 féle háziállat fából, gurulós fakerekeken, a kicsi gyermekek simogathatják, ráülhetnek, tolhatják, etethetik – itathatják.

Kellékek: kerekes kút, itató - etető, szalma, széna, kosarak. Életkor: 2 évestől 13 évesig.

NÉPI ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
Különböző mozgásos, ügyességi játékok fából, vesszőből készítve, egyedi festéssel.

Különböző célba dobó játékok, és egyensúlyozó játékok.

• óriás malomtársas játék, horgászos játék, babzsákos játék

• kakasos játék, diós játék, csúzlis játék

• labdás játékok, vaskarika gurítás, bubuc játék

• páros síelés, mocsárjárás, gólyaláb, billegők

A játékok igényes, minőségi játékelemek! Minden korosztály számára ajánlott!

NÉPI BABAKONYHA, VESSZÔ BABAHÁZ
A kislányoknak van berendezve ez a játéksziget.

GYERMEKJÁTSZÓ
A kisebb gyermekek számára egy játszóterület

Tartalmazza: favonatok, faautók, lovacskák, faépítőkockák, mackók, hintalovacskák, mesekönyvek, gyermekjátékok.

FALOVAS JÁTÉK
Nagyfalovon ülve tehetnek ügyességi próbát a gyermekek.

                    

KAVICSMOZAIK
Térbeli játék. Homokágyban különböző kavicsokból, üvegszemekből, díszítőkövekből tesznek ki kompozíciókat a gyermekek. 

Nagyon látványos új programelemünk.

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
Tavaszi virágkötészet: természetes anyagokból tavaszi 

hangulatú lakásdíszek készítése ablakdíszként, 

ajtókopogtatóként.

Tavaszi virágok készítése különböző anyagokból. Tavaszi 

madárkák készítése: varrással. Textil tulipánok készítése

DRÁMAFOGLALKOZÁS

LEVENDULA GYERMEKPARK 
PROGRAMJAI (VASÁRNAP)

LEVENDULA GYERMEKPARK
PROGRAMJAI (VASÁRNAP)

Kertész József, Papp Kornélia és Papp Ábris játéka a gyermekekkel.

Tavaszi Népi Játékok:

zöldág- járás, tavaszi énekes játékok, textilmadárkák röptetése, labdás játékok, zokni sárkányok hajigálása, zokni lovak futtatása, 

íjazás kakasra, lovas játékok.

BABABARÁT RENDEZVÉNYKÉNT ajánljuk a BABA-MAMA SAROK helységünket, mely pelenkázó- szoptató – etető sarok 

egyben. Ezek kellékeivel berendezve.

Tartalmazza: pelenkázó komód, pelenkázáshoz szükséges kellékeket: krém, törlőkendő, papír zsebkendő, papírtörlő, pelenka, 

szoptatószék, szoptató párna, etetőszék, bébi játékok.
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Egész nap látogatható az 1848-as katonai tábor
A Petőfi Kulturális Fesztivál szellemiségében nem csak a kultúra irányzatainak 

ad otthont programjaival, hanem Magyarország egyik legfontosabb történelmi 

eseményére, az 1848-1849-es szabadságharcra is figyelmet fordít. Már a korábbi 

fesztiválokon is megjelentek 1848-as katonai hagyományőrző egységek, azonban 

az idei fesztiválon még a korábbiaknál is nagyobb létszámmal lesznek jelen lovas 

huszárok, korhű katonai egyenruhába öltözött honvédek. Igen sok magyar és osztrák 

hagyományőrző egység érkezik a fesztivál vasárnapi napján Kiskőrösre. A Luther 

téren ismét berendezünk egy 1848-as katonai tábort, külön a magyar, külön a császári 

egységeknek, akik a nap folyamán több alkalommal és több helyszínen is rajtaütnek 

egymáson. A helyszínen megtekinthetjük a tábori sürgés-forgást, katonai sátrakat, 

tábori kellékeket. A Levendula Gyermekparkból érkező gyermekeket is további 

foglalkozások várják a katonák között a „nagyoknál”.

Görgey és Windisch-Gratz csatája a Piactéren
A nap leglátványosabb programeleme, az 1848-as huszárok és honvédek felvonulása, 

majd egy csatajelenet eljátszása a Piactéren. Vasárnap 14:00-kor ágyúdörgéssel, 

puskaropogás kísérete mellett esnek egymásnap a magyar és a császári erők, lovasok és gyalogosok, valamint kisebb tüzérségi 

összecsapás is látható lesz. A Piactérre az alábbi útvonalon vonulnak fel a résztvevő hagyományőrzők:

János Vitéz Látogatóközpont előtt gyülekező – Attila utca – Kossuth Lajos utca - Árpád utca – Piactér

Az alábbi hagyományôrzô szervezetek vesznek részt az eseményen
• Mogyoródi Sándor-huszárok és Történelmi Lovas Hagyományőrzők Egyesülete

• Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület

• Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete

• Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület 

• 1848/49-es Szabadságharc Budai 2. Honvédzászlóalj és 1. Hatfontos Gyalogüteg 

• Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány 

• Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 

• Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium

• Fehérvári Huszárok Egyesülete 

• Majsai Kiskun Huszárbandérium

• Isaszegi Lovas Hagyományőrző Egyesület

• Keceli Nemzetőr Egyesület

Az előző évben megrendezett fesztiválon nagy sikere volt a kiskőrösi Százszorszép Óvónői Bábcsoport előadásának. A csapat 

tagjaival egyeztetve arra az elhatározásra jutottunk, hogy a fesztivál egyik programelemeként megszervezzük az I. Bács-Kiskun 

Megyei Bábszínház Fesztivált, amelyre meginvitálunk minden, a Bács-Kiskun Megye területén működő bábcsoportot, hogy 

műsoraikkal élményt adjanak a gyermekeknek. A bábszínház fesztivál külön színpadot kap, amely a Luther téren, a falugazdász 

iroda előtti téren lesz, a város kemencéje mellett. A Krúdy Gyuláról elnevezett meseszínpadon egymást váltják majd a vasárnapi 

napon a megye településeiről érkezett bábcsoport előadások.

Az alábbi bábcsoportok lépnek fel (Krúdy Gyula Meseszínpad):

Kacsóka Bábszínház (Kalocsa) vezető: Csikós Marianna

Szivárvány bábcsoport (Kiskunhalas) vezető: Fejes Józsefné

Százszorszép Óvónői bábcsoport (Kiskőrös) vezető: Aszódi Pálné

Hétszínvirág Bábcsoport (Kecel) vezető: Palásti Márta

Profi-l bábcsoport (Kiskunfélegyháza) vezető: Hajnal Imréné

Református Általános Iskola (Kecskemét) vezető: 

    Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet

Aranyos Kakasok gyermek bábcsoportja (Kecskemét) vezető: Szirtes Józsefné

Báron Bábos Műhely (Kecskemét) vezető: Szirtes Józsefné

Hogyan csináljuk nagyban? – a kultúra és hagyományôrzés nagymesterei Magyarországon – konferencia 
Helyszín: Szarvas Fogadó konferenciaterme

Hazánkban egyre több a nagyszabású történelmi és hagyományőrző rendezvény. Közülük néhány az évek/évtizedek során 

hatalmas tömegeket megmozdító eseménnyé nőtte ki magát. Egyre többen vagyunk, akik lakóhelyünkön tradicionális okokból, 

vagy turisztikai célzattal fogunk olyan rendezvény szervezésébe, amelyekért érdemes elutazni településünkre. Mindannyian 

átéltünk már gyors sikereket és váratlan buktatókat is a rendezvényeinken, minden bizonnyal a „nagyok” is. E téma köré 

szerveztük a Petőfi Kulturális Fesztivál egyik fontos rendezvényét, amelyre meghívtuk az ország talán három legnagyobb, 

legismertebb történelmi, és hagyományőrző fesztiváljának szervezőjét, illetve a szervező csapat képviselőjét, akikkel egy közös 

kerekasztal beszégetést hallgathat végig az érdeklődő közönség.

ELŐADÓK:

Igyártó Gabriella – ügyvezető igazgató – Népművészeti Egyesületek Szövetsége (Mesterségek ünnepe)

Oszkó-Jakab Natália – program és marketingigazgató – Művészetek Völgye

Dér István – Főnix Rendezvényszervező Kft. – Debreceni Virágkarnevál

A KISKŐRÖSI TÉRSÉG HÍREI AZ INTERNETENA KISKŐRÖSI TÉRSÉG HÍREI AZ INTERNETEN

1848-AS HUSZÁROK ÉS HONVÉDEK 
TALÁLKOZÓJA ÉS CSATAJELENETE (VASÁRNAP)

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÁBSZÍNHÁZ FESZTIVÁL 
(VASÁRNAP)
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Balkán Fanatik – május 5 (szombat) 18.30 – 20.00 
Kacsóh Pongrác színpad (Szolgáltatóház előtt)

A 2002-ben alakult producer duó tagjai több évtizedes zenei múlttal  

a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve 

Balkan Fanatik néven egyesítik zenei elképzeléseiket. A produkció 

célja zenei kultúrák, stílusok megismertetése a hazai mellett a nyugati 

hallgatósággal is, ezért dalaik több nyelven is megszólalnak. A hip-

hop-electronica-worldmusic duó (Yorgos és Lepe) a hangfelvételeken és  

a koncerteken népes előadóművész sereggel egészül ki.

Muzsikás Együttes – május 6. (vasárnap) 16.00 – 17.00
Kacsóh Pongrác színpad (Szolgáltatóház előtt)

A több, mint 40 éve alakult Muzsikás együttes Magyarország egyik 

zenei nagykövete. Elsőként sikerült elfogadtatniuk a világban  

a magyar népzenét, mint önálló, minden más műfajjal egyenértékű 

zenei stílust. Jelen vannak a legjelentősebb koncerttermekben, 

fesztiválokon, több fellépésük volt a New York-i Carnegie Hall-

ban. Számos díj és kitüntetés birtokosai. Ezek közül is kiemelkedő 

a Magyar Művészetért Díj, a Liszt Ferenc díj, a Magyar Örökség 

díj, a Kossuth díj és a Prima Primissima díj. Az együttest 2008-ban 

európai zenekarként elsőnek a legrangosabb nemzetközi világzenei 

díjjal, a WOMEX-díjjal is elismerték.

Princess vonóstrió koncertje – május 6. (vasárnap) 18.30 – 20.00
Kacsóh Pongrác színpad (Szolgáltatóház előtt)

Amikor a klasszikus és a modern találkozik

A valóban hercegnői megjelenésű hölgyekből álló hegedűtrió egyedi 

crossover muzsikát játszik, amely a klasszikus és a modern zenét ötvözi. 

A fülbemászó és sokak számára ismerős dallamok modern csomagolása 

méltán igen hamar népszerűvé tette őket. Mindhárom művész mögött 

komoly zenei múlt áll, hiszen valamennyien Zeneművészeti Főiskolán 

végeztek.

Mûvészpark – remekmûvek készülnek a szemûnk elôtt – vasárnap egésznap
Petőfi Sándor szülőháza melletti Műfordítói szoborparkban lesz kialakítva  

a Művészpark. Itt több dél-alföldi településről érkező, legalább háromtucat festő, grafikus 

és rajzművész alkot a közönség előtt, a szoborpark különböző részeire kitelepülve.  

Az érdeklődők elsétálva az alkotók között, megtekinthetik a művészeket munka, vagy 

alkotás közben. A Művészpark már a legutóbbi fesztiválon is nagy népszerűségnek 

örvendett. Résztvevő partnerszervezetek: Kőrös Körül a Művészetért Egyesület, 

Kalocsai Kortárs Művészeti 

Klub, Mártélyi Képzőművészeti 

Alkotótáborért Egyesület, 

Holló László Képzőművész Kör 

Kiskunfélegyháza.

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés
irodalmi mûsora – vasárnap 17.15 - 18.15
Petőfi Korzó Kávéház terasza

Az ismert író és a népszerű zeneszerző közös estjén anyáink, 

apáink történetei kerülnek elő. Úgy, ahogy régen, társaságban volt 

szokás, dalban, mesében mondva el. Zene, irodalom és színház 

találkozása, új írások és a szerzők közös dalai. Műhelytitkok 

és hangok a Játszótér című Grecsó-Hrutka darabból és persze 

anekdoták, melyek nem a sublótba valók. Hintázzanak velünk!

(Az előadás 60 perces)

KONCERTEK A PETŐFI KULTURÁLIS 
FESZTIVÁLON
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KINCSEM – a hazai filmkészítés jelene és lehetséges jövôje
Közönségtalálkozó a nagysikerű magyar film készítőivel:

Herendi Gábor, rendezô
Hegedûs Bálint, forgatókönyvíró

2017 decemberében már 456 ezer néző látta a Kincsem című magyar történelmi filmet. Bátran kijelenthető, hogy 

az utóbbi évtizedek legsikeresebb magyar filmalkotása. Közülünk, a fesztivál szervezői közül, voltak akik már több 

alkalommal is megnézték moziban. Az idei fesztivál egyik programjaként meghívtuk a Kincsem film készítőit, hogy egy 

kerekasztal beszélgetéssel egybekötött közönségtalálkozón találkozhassanak a fesztivál résztvevőivel, a vasárnapi napon.  

A film készítésének körülményei mellett arról is beszélgetünk, hogy 

mi a helyzet a mai magyar filmiparban, az utóbbi 

időszakban mennyire emelkedett a magyar filmekre 

jegyet vásárolók száma, milyen fejlődési lehetőségek 

vannak.

A közönségtalálkozó után a résztvevőknek levetítjük 

magát a filmet is! Jegyelővétel rövidesen!

Kiadó: Kiskőrösért Egyesület
Felelős szerkesztő: Szedmák Tamás

A kiadványban szereplő egyes képek csak illusztrációként szolgálnak!


