Agghegyalja Mozaik PluszPLUZ

IX. alkalommal vár idén mindenkit a Kulturális Örökség Napjai Sopronkövesden
szeptember 17-18 között. Hangolódjanak rá!

"A Buda Folk Band tagjai gyerekkoruktól kezdve foglalkoznak a magyar és más kelet-európai
népek zenei hagyományával. Számukra természetes az autentikus népzene jelenléte a városi
kultúrában. A népzene mellé más zenei műfajokból is szívesen merítenek gondolatokat, így
hozván létre egy sajátos, ugyanakkor rendkívül
színes zenei vegyületet. Zenéjüket úgy nevezték
el, hogy „világi” népzene, mely szójáték arra
utal, hogy meggyőződésük szerint a magyar
népzene már önmagában is világzene"

Imágó Tánc Társulás

Nemes Szilvia, a Magyar Állami Népi Együttes
szólistája koreográfusi első díjat kapott a XXII.
Szolnoki Országos Néptáncfesztiválon „Kórkép”
című művéért. A koreográfiát az általa alapított
Imágó Tánc Társulás adta elő, amelynek tagjai a
Magyar Állami Népi Együttes táncosai.

Az idei túrán biciklire pattanunk
és ellátogatunk a szomszédos
Fülesre (Nikitsch), Somogyváry
Gyula szülőfalujába, ahol megkoszorúzzuk emléktábláját. Ki
volt ő? A két világháború vérzivatarában és a történelem forgószelében hányódó katonaköltő, markáns történelmi regények
írója. 1895. április 21-én született, édesapja a Széchenyi uradalom gazdatisztje volt. Iskoláit Somogyvárott és Budapesten
végezte. Az első világháborúban főhadnagyként harcolt, 1921ben a Kormányzó vitézzé avatta. 1928-tól a Magyar Rádió irodalmi igazgatója, 1935-től Csorna országgyűlési képviselője.
Tiltakozott a második zsidótörvény ellen, ezért a Gestapo letartóztatta és elhurcolta 1944-ben, egy évvel később hazatért, és
szilenciumra ítélték. A Rákosi hatóság 1950-ben Kistarcsára
internálta, a Gyűjtőfogházba szállítás közben életét vesztette
1953-ban. Tömegsírba temették. 1992-ben helyezték örök nyugalomra nemzeti mártírjaink közé a 301-es parcellába. Gyula
deák a harmincas évek Magyarországán különösen hazafias
szellemű katonaregényei révén vált népszerűvé. Az És mégis
élünk (1936) az első világháború és a haza feldarabolásának
tragikus éveit idézi, egyéni sorsok tükrében. A lebilincselő
történet megkoronázása a soproni népszavazás. Vasárnap este
beleolvashatunk Szabó Tibor színművész előadásában a könyvbe.
/Indulás: Szeptember 18. vasárnap 07:30, Alkotóház/
A varázslatos cirkusz világába
léphettek be a KÖN napokon.
Te mi lennél szívesen? Akrobata vagy erőművész?
Kipróbálhatod a különböző zsonglőreszközöket is. A Cirkusz
Akadémia megnyitja kapuit!
Az kis építészeket várja a LEGO
kiállítás, megnézheted, mi hiányz ik m é g a ké s z l e t e d ből… Elfáradtál a sok mozgásban? Pattanjatok az elektromos
kisvonatra vagy a lovaskocsira,
ha jobban tetszik a Csepel teherautóra és művészkedjetek egyet,
kis fazekasok lehettek a Raffai
portán. Estére biztos elfáradtok,
de nem kell megvárni az éjszakát, hogy láthassátok a Göncölszekeret. Egész nap vár Bennetek az Utazó Planetárium, ahol
megismerkedhettek az egész Naprendszerrel, bolygókkal, csillagképekkel. Lehet, hogy mégis inkább csillagász leszel?
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„A hallgatás ÁFA”
Megnyílik az ország első kézműves poénfőzdéje.
Gondosan válogatott tréfák, tökéletesre csiszolt történetek, kiérlelt klasszikus kabaréjelenetek, mesterséges
színezéktől mentes paródiák míves slusszpoénokkal.
Kézzel írt monológok, szájjal mondott szövegek, fülbemászó dallamok.
Hany Istók, a láp fia
Kajárpéc egy különleges hely. Ha az ember öt percig nem
figyel oda, máris kinő a földből egy önszerveződő, civil, kulturális csoport. Így történt ez a Kajárpéci Vízirevüvel is valamikor 2001 nyarán, a Bakonyalji Vigasságok alkalmával. Eső
után egyszerűen csak kinőtt a földből, aztán úgy maradt.
Valami lehet a földben errefelé… A névválasztást két dolog is
motiválta. Az egyik, hogy Kajárpécen annyi remek dolog
van, jó pincék, jó bor, jó emberek, csak víz nincs. Sehol egy
folyó, egy tó, egy picike kis óceán, semmi… Hát legalább a
nevünkben legyen. A másik ok pedig, az első produkciónk Hany Istók a láp fia - eleve vizes témaválasztása.
/Szeptember 18. vasárnap 11:30, Kotecs/

A két felvonásos kézműves kabaréban megidéződik
Rejtő Jenő két klasszikus jelenete, kiderül, mi a helyzet az őrültek házában, mennyire macerás is beszerezni egy méretes réz rudat, és megtudhatjuk, mennyi
is a hallgatás ÁFA.
Szereplők: Beleznay Endre, Éles István, Szép Bence,
Ürmös Zsolt, Küllő Babett
/Szeptember 18. vasárnap 15:00, Piaci sátor/

A részletes programok és időpontok az újság mellékleteként!

Eltelt egy esztendő, és rengeteg szervezést követően, ismét sikerül megrendezni az alkotótábort. Sorban ez a negyedik. A helyszín változatlan, köszönhetően a Rupf családnak ismét a festői környezetben, a
Lajos majorban.
Nagy izgalommal várom, mivel már a helyszínen hevernek a termetes rönkök, amiket a TAEG Zrt.(erdőgazdaság) biztosította ismét számunkra, és csak arra várnak,
hogy szép alkotásokat faragjunk belőlük, melyek ékeivé válnak Sopronkövesdnek.
Már alakulnak a tervek, elképzelések az alkotásokkal kapcsolatban.
Bízom benne, ismét sikerül egy színvonalas tábort szerveznem, és erre garancia az
alkotók névsora, akik Magyarországot, illetve a határon túli részeket képviselik. Gerendás Norbert, Pócsik Antal, Hornyák Róbert, Albert Szabolcs, Szalai Norbert, Varga Norbert és jómagam. Valamint meglátogatnak vendég alkotók, akik csak egy-két
napot töltenek nálunk.
A táborban szívesen látjuk a látogatókat 10-17 óra között, akiket érdekelnek a
munkafolyamatok. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy előre is megköszönjem a
támogatóknak a segítséget, a fent felsoroltak mellett megemlíteném a Sopronkövesdi
Önkormányzatot, és azt a számos barátot, aki támogat nagy odaadással és lelkesedéssel, hogy vendégeink jól érezzék
magukat. Így biztos vagyok benne, hogy a szeptember 10-17 között szervezett táborban, egy jó csapat, értékes és csodálatos alkotásokkal gazdagítja településünket.
Mindenkit szeretettel várunk a szeptember 17 - én 10 órakor tartandó megnyitó ünnepségen, ahol az elkészült alkotások mellett felvidéki barátaink meglepetés műsorát is megtekinthetik.
Támogatásokat és adományokat szívesen fogadunk!
Tisztelettel a tábor főszervezője, Kottrik Zoltán

