„A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg.”
(Koronázási szertartásjáték-részlet)

Szent László-freskóábrázolás

a székelyderzsi erődtemplom falán

I. (Szent) László király

Somogyi Győző alkotása

Mindannyiunk várakozását felülmúlta augusztusban a Koronázási Ünnepi Játékok sikere. A Szent István Emlékév egyik csúcspontja volt az a néhány nap, amikor középkori vásári forgatag éledt újra a Belvárosban,
esténként pedig a szertartásjáték tette még emelkedettebbé az ünnepségsorozatot.
Csoda-e hát, ha szeretnénk még többekkel megosztani ezeket az élményeket?! Folytatva a sort 2014-ben
Szent László koronázásának emléket állító programmal készülünk Székesfehérváron. A nemzet történelmi
fővárosában újraéled a múlt és lelkünket a világ elé tárva büszkén idézzük meg egy újabb nagy király koronázásának történetét, szellemiségét.
Mi, fehérváriak nap mint nap érezzük a ma már láthatatlan, mégis jelenlévő történelmi gyökerek megtartó
erejét. Ezt az ősi világot szeretnénk nemcsak őrizni, hanem programjaink keretében meg is mutatni a fehérváriaknak, valamint a hozzánk érkező vendégeinknek. Szeretnénk megtartani azt a közösséget, amelyet
a Szent István Emlékév a fehérváriakból és a programokon résztvevőkből kovácsolt, ezért hagyománnyá
tesszük a legnagyszerűbb ötleteket – köztük kiemelten a Koronázási Ünnepi Játékokat.
A sokak által régóta várt eseménysorozat 2013 augusztusában egyedülálló módon, látványos és színvonalas
művészeti elemekkel bővítve, de mindvégig kegyeletteljesen elevenítette fel a múltat. A Nemzeti Emlékhely
közös élő lelkiismeretünk, amely a város szívében található és amely méltó alapot ad közös terveinkhez.
Mindezt jól kiegészíti a Fehérvár fényes évszázadait megidéző, színes forgatag, amely a megújult Fő utcát
és a Belvárost ilyenkor birtokába veszi.
Látogassanak el Székesfehérvárra augusztusban, a Koronázási Ünnepi Játékok idején és legyenek részesei
Önök is ezeknek a különleges napoknak!

Dr. Cser-Palkovics András
Székesfehérvár polgármestere

Hagyományőrzők és történelmi
óriásbábok felvonulása

fény utca

2014 - I. (Szent) László

Történelmi kavalkád

2013-ban hagyományteremtő szándékkal, soha nem látott eseményekkel egyedülálló összművészeti, kulturális rendezvénysorozat
létesült Székesfehérváron, a magyar királyok koronázási székhelyén a Koronázási Ünnepi Játékok.
A nagyszabású művészeti fesztivál, amelynek nem titkolt célja,
hogy különleges, látványos, egyedi programjaival rövid időn belül az ország nagy művészeti fesztiváljainak sorába lépjen. Tavaly
a Várkörút teljes hosszában színpompás menetben vonultak fel a
történelmi Magyarország területén élő hagyományőrző lovas- és
gyalogos egységek. Az ünnepi játékok ideje alatt tábort vertek,
és alaki bemutatókat tartottak, ízelítőt adva a katonai tábori élet
hétköznapjaiból.

koronázási szertartásjáték

Koronázási programcsomag
2014. augusztus 16 – 19.
Foglaljon helyet a történelem teraszán, és szívja magába a város egyedülálló hangulatát! Toldja meg a
hétvégét még néhány nappal, hogy minden királyi programunknak részese lehessen! Páratlan látvány,
felemelő pillanatok és színes forgatag várja az ország történelmi fővárosában.

Koronázási Szertartásjáték
belépőjegy

Középkori Romkert

– Nemzeti Emlékhely és az Egyházmegyei Múzeum megtekintése

Kirándulás kisvonattal

a Koronás Parkba, virtuális koronázás a kinect játékkal /
Bory-vár túra kisvonattal idegenvezető kíséretében (választható)

Ajándék

A programcsomag befizetőit egy Koronázási Ünnepi Játékok
emlékcsomaggal ajándékozzuk meg.
A programcsomag díja felnőtteknek:
Felnőtt páros csomag:
Családi csomag (2 felnőtt, 1 gyerek):

6500 Ft
11 500 Ft
17 000 Ft

Fakultatív program:
Kényeztető percek az Árpád Fürdőben – egész napos belépővel
Felnőtt belépő: 3500 Ft, Diák belépő: 2500 Ft
A programcsomagról érdeklődjön a Tourinform Székesfehérvár irodában.
Telefon: 22 537 261 E-mail: szekesfehervar@tourinform.hu www.turizmus.szekesfehervar.hu

Hagyományőrzők és történelmi
óriásbábok felvonulása
Szent István, Szent Imre, Gizella, Géza,
Sarolt és Asztrik püspök egyenként
négy és fél méter magas óriásbábjainak alakját, korhű ruházatát, uralkodói
díszeit a korszak elismert kutatója,
Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész tervezte. A bábok nemcsak a
fehérvári lakosok csodálatát nyerték
el, hanem nagy sikerrel mutatkoztak
be a Debreceni Virágkarneválon is.
2014-ben az Árpád-házi királyok alakját bemutató gyűjtemény László király
életében fontos szerepet játszó személyeket megformáló további óriásbáb alakokkal bővül.

Történelmi kavalkád

2014. augusztus 15-én a Romkert Szabadtéri Színpadán
MUSICA SACRA a szakrális zeneirodalom gyöngyszemei

Miklósa Erika
és sztárvendégei tolmácsolásában
Közreműködik:
Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Néhány napra feltámad és a fehérvári
falak közé költözik a középkor világa.

Fény utca

A 2013-as évi Koronázási Ünnepi Játékok egyik látványos, tömegeket vonzó
eleme volt a Fény utca, ahol István
király életének epizódjai keltek életre a középkori kódexlapokon, a világ
legnagyobb összefüggő történelmi,
mozgó képregényén. 2014 nyarán a
Képes Krónika és a Magyar Anjou Legendárium festett képeinek segítségével elevenednek meg László király
életének főbb eseményei. A közönség
egy történelmi sikánban, fényfalak között haladva tekintheti meg, élheti át
a szent király életének és halálának
legendáriumát.

Történelmi mozgó képregény
1200 m2-en

koronázási szertartásjáték

Közel fél évezred után 2013-ban éledt
újra Székesfehérváron a legendás
esemény közel 500 m2-en! Koronázási szertartásjáték egyedülálló helyszínen, a magyar királyok egykori
koronázótemploma, a Nagyboldogasszony-bazilika helyén, Magyarország legnagyobb épített szabadtéri
színpadán!

A koronázási szertartásjáték
rendezője: Szikora János

Az első Koronázási Ünnepi Játékok fő
eseménye az István oratórium volt. A
koronázási szertartásjáték közel 900
éves koronázási szertartásszövegek
tolmácsolásával, mintegy 230 fellépő részvételével, látványos külsőségek között valósult meg. 2014 nyarán
ugyanezen a helyszínen a Nemzet Bajnokának, az európai keresztény államiság egyik fontos alakjának, a legendák
halhatatlan hősének, a később szentté
avatott László királynak a koronázására kerül sor.

www.koronazas.hu
További információ és jegyrendelés
a Vörösmarty Színház jegyirodájában:
8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.
Telefon: 22/327-056, 22/503-486
+36 70 66 99 312
Nyitva: hétfőtől-péntekig, 10-18 óráig
Online jegyvásárlás:
www.koronazas.hu
www.vorosmartyszinhaz.hu
Csoportos jegyrendelés:
Csidei Nikolett szervező:
+36 70 66 99 400
Kiliti Adrienn szervező:
+36 70 66 99 700
E-mail:
szervezes@vorosmartyszinhaz.hu
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Biztosítsa jegyét már most

László Koronázási szertartásjátékára!
Jegyek jelentős előfoglalási kedvezménnyel honlapunkon:

ONLINE JEGYRENDELÉS
Az előadások helyszíne:
Székesfehérvár, Koronázó tér: Középkori Romkert - Nemzeti Emlékhely;
a magyar királyok egykori koronázótemploma, a Nagyboldogasszony-bazilika helyén

koronazas

Az előadások időpontja:
2014. augusztus 16.
2014. augusztus 17.
2014. augusztus 18.
2014. augusztus 19.

(szombat)
(vasárnap)
(hétfő)
(kedd)
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