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2011. június 3. – PÉNTEK

NAGYSZÍNPAD - Szabadság tér  
Ceremóniamester: Szabó Simon
Vizuális látvány:
Skylab + VJ Erms Desconstrução (Brazília)

A zenei programok alatt:

Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület kiállítása és vására.

Olvassunk a szabadban, olvassunk együtt!
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17.30 Erik Sumo Band 
feat. Kiss Erzsi

Sokan azt hiszik, hogy már nem
létezik, holott erôsebb, mint valaha:
a besorolhatatlan popzenét játszó
magyar együttesek közül a legjátéko -
sabb, a downtempótól a garázspunkig
tartó skálán otthonosan mozgó Erik
Sumo Band idén hatéves!

19.00 PASO

A Pannonia Allstars Ska Orchestra rövid idô alatt Magyarország
egyik legfontosabb zenekarává vált, mindeközben pár hu -
zamosan külföldön is nagy népszerûségre és elismerésre tett
szert, ma már a ska zene magyar nagyköveteként ismerik. 
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20.30 Irie Maffia

Irie Maffia – jó idô, fesztiválok, sok ezer kéz a magasban, Hands In The
Air! A legtöbb embernek ez jut eszébe a zenekar nevérôl, ami nem
csoda, hiszen az elmúlt hat év során az ország egyik legkeresettebb
koncert zenekarává vált.

23.00–04.00 Csend-diszkó
1-es csatorna: Sanyi, Keyser, Shuriken, 
2-es csatorna: Joe (UK), Crimson, Marvin

Fejhallgatós csend-diszkó – párhuzamos dj-kapcsolás
Egy köztánctér – többféle stílus: itt békésen megfér elektronikus és nosztalgikus

irányultságú downtown-fantáziáló, és a szomszédok miatt sem kell aggód ni.
Zajtalan buli éjjel a parkban: különbözô ütemben táncoló fejhallga -

tósok látványa, néhol egy-egy önfeledt éne kes sel. A fej hal lga  tóért
letétbe feltétlenül legyen nálad személyi okmány! 
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VILÁGZENEI SZÍNPAD – Erzsébet tér 

15.00 Kerületünk testvérvárosainak mûsorai:
Gyergyószentmiklós – No Sugar rockegyüttes; Krakkó – „ZNAK
POSREDNI” alternatív rockegyüttes; Mondragone – Gerry Valente
Band;Rahó – Fermata zenekar;Rozsnyó –  Búzavirág néptáncegyüttes,
Haviár folklóregyüttes; Topolya – Vuk Karadzsics folklóregyüttes.

20.00 Vujicsics Együttes
A hazánkban élô délszláv nemzetiségek, elsôsorban a szerbek és horvátok
változatos és gazdag népzenei hagyományának ápolását tûzte ki céljául az
országosan ismert és népszerû, de határainkon túl is sikeresen koncertezô
Vujicsics Együttes.
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TÁNCDALPÓDIUM – Zrínyi utca 

Egész nap vár a „CIVIL UTCA”
– kerületi civil szervezetek bemutatkozása

13.00 A belvárosi Szabolcsi Bence Zeneiskola ütôzenekara

14.20 PANkreátorok 
„ Olyan elôadást szerettünk volna létrehozni, mely új stílust teremt, ötvözi a
klasszikus értelemben vett pantomim-színjátszás elemeit a mai kor pergô, gyors
ritmusával. Összekevertük a pantomimet, a rockzenét, a stand up comedyt, a
szépirodalmat és az akciófilmeket. Arra töre ked tünk, hogy megteremtsük a ma
kabaré-ját.”

15.10 Vincze Lilla
Szállj velem!, Júlia nem akar a Föl -
dön járni – talán a legtöb bek nek ez a
két dal, illetve a Napoleon Boulevard
nevû együttes jut eszébe Vincze Lillá -
ról. 1990-tôl szólókarrierbe kezdett.
Repertoárja sokszínûségét mutatja,
hogy a lírai dalok, san zonok, pörgôs
slágerek mellett a klasszi kus áriák
soka ságát is megtaláljuk benne.

15.50 Tabáni István
A Csillag születikben ismerhettük meg elôször a volt mú -
zeu mi teremôrt, aki szerénységével és romantikus dalaival
belopta magát a nôi szívekbe. 
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2011. június 4. – SZOMBAT

NAGYSZÍNPAD - Szabadság tér
Ceremóniamester: Szabó Simon
Vizuális látvány:
Skylab + VJ Erms Desconstrução (Brazília)

A zenei programok alatt:

Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület kiállítása és vására.

Olvassunk a szabadban, olvassunk együtt!

16.00 Bin-Jip
A Bin-Jip elsô születésnapjára már a hazai élet egyik legékesebb szín-
foltja lett. Zenéjükben a dzsessz keveredik a populárisabb mûfajokkal:
igazi zenei csemege.
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17.30 Magashegyi Underground

Bocskor Bíborka, a zenekar énekesnôje szerint a Magashegyi Under-
groundnak mindig is az volt a célja, hogy a popzenével szórakoztasson
úgy, hogy az undergroundból táplálkozik, de a popzene felé hajlik.

19.00 Vad Fruttik

A Vad Fruttik és Likó Marcell zenei karrierje a Summer Kitchen – Nir-
vana feldolgozás-zenekarban, 1996-ban kezdôdött Várpalotán. Elsô saját
szerzeményüket, a Molnár nénit még jó pár dal követte. 2008-as, Egy-

éjszakás Bohémia címû albumuk valahol a jazz, rock, blues, tánc-
dalfesztivál, easy listenning és az elektro között bo lyong. A har-
 madik album 2010-ben készült el Fény stopposok címmel.
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20.30 Kiscsillag
A Kiscsillag egy komolyan vett
hobbizenekar, negyven körüliek
garázszenekara, amely úgy alakult,
hogy úgy alakult. Debütalbumuk
a kritikák szerint az elmúlt évek
legjobb Lovasi-anyaga. A zenekar
2010 novemberében jött ki leg -
újabb, Sirály címû kislemezével,
ami az MR2-Petôfi Rádió elmúlt
10 év legnagyobb slágereit bemu-
tató listáján a 10. helyen végzett.
A Sirály a 2011 ôszére tervezett
harmadik Kiscsillag-nagylemez
beharangozója is egyben.

23.00-04.00 Csend-diszkó
1-es csatorna: 
Budapest Break Csokkerz: Kanada Káosz, Varga Vince, Suhaid
2-es csatorna: Solid, Waxman, Vida G

Fejhallgatós csend-diszkó – párhuzamos dj-kapcsolás
Egy köztánctér – többféle stílus: itt békésen megfér elektronikus és nosz-
talgikus irányultságú downtown-fantáziáló, és a szomszédok miatt sem
kell aggódni. Zajtalan buli éjjel a parkban: különbözô ütemben
táncoló fejhallgatósok látványa, néhol egy-egy önfeledt
énekessel. A fejhallgatóért letétbe feltétlenül legyen nálad
személyi okmány!   
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VILÁGZENEI SZÍNPAD – Erzsébet tér 

14.00 Kisebbségi önkormányzatok programjai:

Sváb fúvószenekar – Cigányzene – Indeed örmény rock-grunge-blues
együttes – Görög Kollatosz Jorgosz zenekara – Jantra bolgár néptánc    -
 együttes a Pravo zenekar kíséretével (közremûködik: Vertetics Szlobodán
és barátai) –  Szlovák Lipa folklóregyüttes – Gyulai Román táncegyüttes
–  Szerb Tabán néptáncegyüttes –  Bajai horvát Csabar zenekar –  Polonez
lengyel népi tánc- és énekegyüttes – Kárpátia néptánc- és népdalegyüttes

20.00 Lajkó Félix-koncert

„A zeném alapját a hang sze rem
érzékenysége és sokszínû sége
adja. Nem ját szom sem milyen új
stílusú muzsikát, csak járom a
magam útját, impro vi zálok és

zenét kompo nálok.” 
Közremûködô partner:

Brasnyó Antal
brácsán
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TÁNCDAL PÓDIUM - Zrínyi utca 

„CIVIL UTCA”
– kerületi civil szervezetek bemutatkozása

15.00 Korda György és Balázs Klári
A közismert mûvészházas párért egy egész ország
rajong. Nagyszülôk és unokák is kívülrôl fújják
slágereiket. Szórakoztató, magas színvo nalú
produkciójukban öt évtizednyi tapasztalat, ki-
tartás, munka összpontosul, ez lehet a titok,
amiért dalaikkal kor határ nélkül, mindenkit
meg érintenek.

16.10 Fivérek
Aki szereti a forró hangulatú, pörgôs dallamokat, az biztosan a Fivérekre
szavazott a legutóbbi Megasztárban. A fiúk kirobbanó energiával
közvetítik azt a zenei stílust, amit mindannyian szeretnek: a latin muzsikát. 

16.50 Tóth Vera
Ki ne emlékezne a Megasztár elsô
gyôztesére? Cserháti Zsuzsa Hamu és
gyémánt címû slágerével mindenkit
elkápráztatott. A tehetségkutató során
minden héten más zenei mûfajban
bizonyított, végül eljutott az utolsó
fordulóig, ahol a nézôk ôt szavazták
meg gyôztesnek. Karrierje azóta is
töretlenül ível felfelé. 
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2011. június 5. – VASÁRNAP

CSALÁDI NAP a Szabadság téren
Egész napos programok:

WAMP designpiac

A 2006 óta havonta megrendezett vasárnapi mûvészpiac a friss magyar
designtermék ekre éhes közönség szinte kötelezô hétvégi zarándok helyé -
vé vált. A standokon fiatal iparmû vészek kínálják portékáikat az egyedi
ter vezésû cipôktôl a rafináltan hajtogatott táskákon át, a testrészeinket
újraértelmezô ékszerekig.

Csajbringa és Musu workshop

Pimp your bike – avagy díszítsd fel a bringád! A
Csajbringa és a Musu közös standján szépítô

trükkökkel várja a bringatulajdonosokat, akik a
nap folyamán ol csón és egyszerûen dizájnol-
hatják át kerékpárjaikat.
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Biofodrászat

V., Haris köz
Filozófiánk, a minôség és a természetesség nem csak ár
kérdése, szolgáltatásunk legyen megfizethetô és min-

denki számára elérhetô. Szalonunkban csak természetes és bio szép-
ségápolási anyagokkal dolgozunk, tisztított vízzel mosunk hajat,
papírtörülközôt használunk. Munkatársaink képzett fodrászok, akik
folyamatos továbbképzéseken vesznek részt.

Olvasóliget
Egy alapvetôen egyéni tevékenység, mint az olvasás, a megfelelô
helyszínválasztás által válhat közösségi élménnyé. Így nem a közönség
megy a könyvtárba, hanem a könyvek, nyug ágyak jönnek a parkba.

Arc- és hennafestés
Arany 10 Mûvelôdési Ház kézmûvesei
Állatsimogató
Ugrálóvár
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Színpadi programok:

10.00 Halász Judit-koncert 

11.00 Bringadivat-bemutató
A Csajbringa és a Musu ruhákat
bringákhoz, bringákat ruhákhoz terveznek,
koprodukciójukat már több fotósorozat
megörökítette. Ezúttal azonban élôben vonulnak fel a csajos bringák és a
bringás csajok egy divatbemutató keretében. Közremûködô márka és kon-
feranszié Serin.

11.30 Aranytíz Musical Stúdió fellépése 

14.00 Csalóka Péter
(Vásári játék a kecskeméti Ciróka Bábszínház
mûvészeinek elôadásában)

15.30 Zoltán Erika-táncstúdió

16.00 Bringadivat-bemutató

17.00 Rutkai Bori és a 
Hébe Hóba Banda:
Vacka dalok 
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Kedves Barátaim!

Most, hogy már tudjátok, mi mindennel várunk Benneteket június 3–5.
között, szeretnék köszönetet mondani, amiért idén is, ötödik alkalommal
a Belvárosi Fesztivált választjátok a nyár elsô napjaiban. Úgy gondolom,
hogy a füzet átlapozása után mindenki megtalálta a kedvére való progra -
mot, amiért érdemes ellátogatnia Budapest központjába, a Belvárosba. 
Eleinte magam is meglepôdtem, milyen sokan gyûltök össze az egyes
helyszíneken, és az érdeklôdôk száma évrôl évre csak tovább nô. Az ese -
 mény idén sem fog csalódást okozni senkinek. Azt hiszem, a töretlen
siker egyik legfôbb titka az a környezet, ahová néhány napra valódi fesz  -
tiválhangulat költözik. Az ugyanis egyedülállónak mondható, hogy a
város szívében, impozáns épületek tövében a legjobb zenei fellépôk
koncertjeit hallgathatjuk meg, ráadásul belépôt sem kell fizetnünk. 

Bízom abban, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is velünk
lesztek a Belvárosi Fesztiválon. Várunk szeretettel Benneteket!

Rogán Antal polgármester
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