2015. augusztus 15-17.
www.koronazas.hu

a székesfehérvári királyi napok fesztiválja

programok
minden nap

Kedves Olvasó!

augusztus 15-17.

10.00 - 18.00

Fazekasok
és kézművesek utcája

Rác utca

10.00 - 19.00

Lovas tábor
és játszóház

Rác utca, Halász utca közti terület

10.00 - 19.00

Gyalogos
hagyományőrzők
tábora

Várfal park

10.00 - 19.00

Középkori piac
és vásári forgatag

Városház tér

10.00 - 19.00

Eseményszigetek
óriásbábokkal

Városház tér, Bartók Béla tér,
Mátyás király-emlékmű,
Országzászló tér

14.00 és 17.30

Óriásbábok zenés
találkozója

Fő utcán át a Zichy Színpadig

21.00

Koronázási
szertartásjáték

Nemzeti Emlékhely

21.00–24.00

Fény utca

Fő utca

21.00–24.00

3D animációs vetítés

Hősök tere

21.00 órától

Éjszakai programok

Kossuth udvar, Pelikán udvar

2015-ben is nagy izgalommal készültünk a Székesfehérvári Királyi
Napok augusztusi programjaira. Két évvel ezelőtt új hagyományt teremtettünk és életre hívtuk a Koronázási Ünnepi Játékokat a nemzet történelmi fővárosában. Különleges közös élmények részesei
lehettünk, ezeket szeretnénk minél többeknek megmutatni idén is.
Éljék át velünk együtt ezeket a csodálatos augusztusi napokat!
Igazi időutazást ígérünk, hiszen nappal színes középkori forgatag
veszi majd birtokba a megújult Belváros közösségi tereit, este
pedig a Nemzeti Emlékhelyen, államalapító királyunk sírja felett
láthatják Könyves Kálmán megkoronázását egy szertartásjáték
keretében. Történelemkönyvünk lapjai a Fő utcai házak falán kelnek új életre, hogy interaktív képregényként meséljenek egykori
nagy királyunk tetteiről.
Sétáljanak végig a Fény utcán esténként, vagy legyenek részesei
egy középkori város életének reggeltől estig – közben pedig egy
jó kávé, vagy fagylalt mellett megpihenve fedezzék fel ezeréves
városunk titkait. És egy jó tanács: ne lepődjenek meg, ha Szent
István, Imre herceg, vagy éppen lovagkirályunk, Szent László sétál el Önök mellett a Belvárosban.
Székesfehérvár polgármestereként büszke vagyok arra, hogy az
ünnepi programsorozat egyedülálló módon, látványos és színvonalas művészeti elemekkel bővítve, de mindvégig kegyeletteljesen
eleveníti fel közös múltunkat.
Nagy szeretettel várjuk Önöket Székesfehérváron!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

dr. Cser-Palkovics András
polgármester
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fazekasok és kézművesek
utcája
10.00-18.00 óra

A Mesterségek Házában (Rác utca 20.) fafaragó kiállításon mutatják be a város alkotói
műhelyeiket, munkáikat, régi fafaragó szerszámaikat. Aki kíváncsi, az esztergáló, a
vonókéses fafaragó, a faragókés készítő bemutató mellett a mesterek irányításával ki
is próbálhatja az eszközöket, gépeket. Az udvarokon népi játékokkal, próbatételekkel
és vetélkedőkkel várjuk a kicsiket és nagyokat.

Rác utca
A fehérvári Rác utca átváltozik egy élő kézműves térré, ahol bemutatjuk a fazekasság
történeti korszakait, a Fejér megyei hagyományokat, a mesterség ókori és újkori fortélyait. A foglalkozásokon és az egész napos, színes kirakodóvásárban megismerkedhetnek a szövés, fonás, sallangkészítés, éremverés, gyöngyfűzés, fafaragás, csuhézás,
csipkeverés, papírmerítés és bőrözés technikáival is.

bemutatók, foglalkoztatók a rác utcában

10.00–18.00

Fejér Megye Nép- és Iparművésze 2015. című kiállítás
a Mesterségek Házában (Rác utca 20.)
Megnyitó: augusztus 15. (szombat) 10.00 óra
A seregélyesi tájház szőtteseinek kiállítása
a Kézművesek Házában (Rác utca 27.)
Megnyitó: augusztus 15. (szombat) 16.00 óra

játékos versenyek
augusztus 15. (szombat)
14.00 órától

Lengőteke

10.00 órától

Szövés, fonás, sallangkészítés, gyékényfonás, éremverés
Ókori fazekasság

augusztus 16. (vasárnap)
10.00 órától

Fakarika célba dobás

12.00 órától

Középkori fazekasság

14.00 órától

Szögbeverés a nagy tuskóba

14.00 órától

Újkori fazekasság
Gyöngyfűzés, fafaragás, csuhézás, csipkeverés, papírmerítés
bőrözés

augusztus 17. (hétfő)
10.00 órától

Patkódobálás fabotokra

14.00 órától

Diókapkodó és diótörő

Minden nap 10.00–18.00 óráig: óriásdominó,

mesés minták világa: csodafa, családfa, csipkefa, fák fűzve, fonva, kirakva
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Együttműködő partnerek: Fehérvári Kézművesek Egyesülete,
Fejér Megyei Művelődési Központ, Játszótárs Játékkészítő Műhely, M-ART
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hagyományőrzők
seregszemléje

harci bemutatók
16.30

Csőszi Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző Egyesület

16.50

Borostyánkő Egyesület

10.00-19.00 óra

17.10

Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület

Rác utca és Halász utca közti füves terület, Várfal park

17.30

Fehérvári Huszárok Egyesülete

csatajelenet

ÚJ HELYSZÍNRE KÖLTÖZIK A LOVAS TÁBOR!
A Rác utca és a Halász utca közti füves területen középkori bemutatók, kézműves
foglalkozások, lovas programok, fegyvermustra teszik izgalmassá a készülődést az
esti nagy csatajelenetre. A várjátszóban az ifjakat célba lövés, vívás és sárkányviadal, a
Tündérkert Labirintusban a kis királylányokat kincskeresés várja, ahol koronát viselve,
tüllökbe öltözve visszatérhetnek a középkor világába.

18.00

Könyves Kálmán és a keresztesek csatája
– a lovas tábor közel 70 résztvevőjével

Együttműködő partnerek: Fekete Nap Történelmi Társaság,
Levendula Játszóház és Alkotóműhely, Váli Hunok

táborélet
10.00–15.00

Látogatható jurták és sátrak, kézműves és lovas foglalkozások,
felkészülés az esti csatajelenetre

zászlóforgatók
14.30

Bandiera zászlóforgató csoport bemutatója

fegyvermustra
15.00–16.30
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Fegyverhasználat a gyakorlatban – íjak, kardok, kelevézek,
lándzsák, ostorok, kopják, pajzsok

Csak hétfőn 16.00 órától Krekács Zoltán solymászbemutatót tart.
A sólymok idomításának művészete több mint háromezer éves tudomány, az egyik
legszebb példája az ember és a természet kapcsolatának.
A VÁRFAL
PARKBAN,
a gyalogos
hagyományőrzők
táborában
kalandos
A VÁRFAL
PARKBAN,
a gyalogos
hagyományőrzők
táborában
kalandos
harcművéharcművészeti
várjuk a látogatókat.
szeti
bemutatókkalbemutatókkal
várjuk a látogatókat.
10.00

Első András Király Lovagrend

11.00

Magyar Királyi Kardforgatók Rendje

12.00

Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület

15.00

Első András Király Lovagrend

16.00

Magyar Királyi Kardforgatók Rendje

17.00

Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület
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tenyeredben az óriások?
nálunk lehetséges!

Gyűjtsd össze mind a 13 óriásbáb kicsinyített mását!

eseményszigetek:
Városház tér
Bartók Béla tér
Mátyás király-emlékmű
Országzászló tér

eseményszigetek
óriásbábokkal
10.00-19.00 óra
Városház tér, Bartók Béla tér, Mátyás király-emlékmű, Országzászló tér
13 óriásbáb 4 eseményszigeten egész napos
attrakciókkal vár minden kicsit és nagyot! A
közel öt méter magas királyi alakok minden nap
gólyalábasok és zenészek kíséretében indulnak el a Fő utcán át a Zichy Színpadig a 14.00
és 17.30 órakor kezdődő nagy találkozójukra.
Az óriásbábok a Musica Historica régizenei
együttes tolmácsolásában szólalnak meg. Verseiket Adorján Viktor, a zenét Csörsz Rumen
István írta. A délutáni felvonulást a Bandiera
zászlóforgató csoport zárja.

szeretettel várjuk augusztus 20-án is!
Fehérvári királyok menete
Kárpát-medencei magyar néptáncosok zarándoklata Szent Istvánhoz

Augusztus 20-án 17.00 órakor páratlan történelmi felvonulás indul a Koronás Parkból
a Fő utcán át a Szent István térre. Az óriásbábokat kísérik:

Teljesítsd, amit az óriásbábok kérnek tőled,
és máris hazaviheted őket. Izgalmas játékok,
mókás feladatok és maradandó emlékek várnak minden bábszigeten.
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Alba Regia Táncegyüttes
Cirkalom Táncegyüttes
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
Ifjú Szivek Táncház
Zselic Táncegyüttes (Somogy megye)
Sub Rosa régizenei együttes
Borostyánkő Egyesület
Csőszi Történelmi, Haditorna
és Hagyományőrző Egyesület
Első András Király Lovagrend
Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület
Fehérvári Huszárok Egyesülete
Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület
Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
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fogadó a „két ökörhöz”

mesés történelem

könyves kálmán, álmos herceg,
szent lászló a Városház téren

i. géza, salamon, adelhaid, piroska

Az eseménysziget gazdája Lábodi Ádám,
a Vörösmarty Színház művésze.

Az eseménysziget gazdája Tűzkő Sándor,
a Vörösmarty Színház művésze.

a Bartók Béla téren

A visszatérő Jobku és Dzsevu
idén is izgalmas játékokkal,
honfoglalóval, óriáskirakóval és
vásári komédiával készül.

Kalandos drámajátékok, zenés és ismeretterjesztő feladatok várnak kicsikre és nagyokra
a mesés történelem szigetén.
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11.00

Középkori vadászfegyverek bemutatója

13.00

Ügyességi vetélkedők, sorversenyek, kisvadak az erdőben

14.00

Az óriásbábok elindulnak a találkozóra

15.00

MESÉS TÖRTÉNELEM történetek királyainkról, közös játék
Közreműködők: Tűzkő Sándor, Nyáry Bernadett és a gyerekek

Az óriásbábok elindulnak a találkozóra

16.00

Középkori vadászfegyverek bemutatója

15.00

Lovagi torna kicsiknek és nagyoknak

16.30

A SÜNDISZNÓ magyar népmese, interaktív játék bábokkal, dalokkal

16.00

Honfoglaló

17.30

Az óriásbábok elindulnak a találkozóra

17.00

FOGADÓ A „KÉT ÖKÖRHÖZ”

18.00

MESÉS TÖRTÉNELEM

17.30

Az óriásbábok elindulnak a találkozóra

18.30

Ügyességi vetélkedők, sorversenyek, kisvadak az erdőben

10.00

Honfoglaló

11.00

Lovagi torna kicsiknek és nagyoknak

13.00

FOGADÓ A „KÉT ÖKÖRHÖZ”
Jobku: Lábodi Ádám
Dzsevu: Egger Géza

14.00

Egész napos kísérő programok: pajzsfestés, lovagi
élet köré épülő játékok animátorokkal

Egész napos kísérő programok: állatfigurák és vártorony-makett készítése, királyi
vadászat köré épülő játékok animátorokkal
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Az eseménysziget gazdája Váradi Eszter Sára,
a Vörösmarty Színház művésze.

Hagyományőrzők seregszemléje,
scola capitularis ecclesiae alba regiae
harcművészeti bemutatók
K u lt ur á l i s
Eg y E s ü l E t

szent istván, gizella, szent imre
és asztrik püspök a Mátyás király-emlékműnél

K u lt ur á l i s
Eg y E s ü l E t

istván öröksége

géza fejedelem és sarolt
az Országzászló téren
Az eseménysziget ötletgazdája és megvalósítója
az ART Kulturális Egyesület

A kis királylányok és királyfik idén sem pihenhetnek! A régizenei együttesek muzsikájára újra megkezdődnek a tánc- és
zeneórák, és az István, a király című rockopera dalaival megidézhetik államalapító
királyunkat.
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10.00

Középkori zenés ébresztő a Musica Historica régizenei együttessel

10.30

Hangszerbemutató Varró Jánossal

11.30

Játékidő

13.30

ISTVÁN KIRÁLY ÖRÖKSÉGE István és Koppány szerepében a Fehérvár
Hangja két döntőse, Katona Lóránt és Zsigmond Lala
Közreműködik: Váradi Eszter Sára és a Megadance Tánstúdió tagjai
Rovó Tamás vezetésével

14.00

Az óriásbábok elindulnak a találkozóra

14.30

Hangszerbemutató Varró Jánossal

15.00

Táncóra

16.00

Hangszerbemutató Varró Jánossal

17.00

ISTVÁN KIRÁLY ÖRÖKSÉGE

17.30

Az óriásbábok elindulnak a találkozóra

18.30

„Középkori buli” tánctanítással

Egész napos kísérő programok: korona- és virágkészítés, lakoma, udvari élet köré
épülő játékok animátorokkal

A székesfehérvári középkori káptalan iskolában játékos tanórákon – grammatica,
musica, retorica, dialectica, astronomia,
aritmetica és geometria –, lovagi képzéseken, kézműves és illemtan foglalkozásokon vehetnek részt az ifjú nebulók, akik
a sikeres vizsgatétel után bebocsátást
nyernek a királyi udvarba.

14.00 órakor és 17.30-kor az óriásbábok az iskolai szigetről is elindulnak a találkozóra.

ÚJDONSÁG!

Gúnyakölcsönző és korhű
hajviseletek készítése
Öltse magára a középkori
gúnyákat és legyen részese
a vásári forgatagnak!
Hölgyeknek, kislánykáknak
korhű hajviseletet készítünk.
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középkori piac
és vásári forgatag

éjszakai programok
21.00 órától Kossuth udvar, Pelikán udvar
kossuth udvar

10.00-19.00 óra

augusztus 15. (szombat)

Városház tér
Feltámad és három napra ismét a fehérvári falak közé költözik
a középkor világa. Létrehozunk egy élő skanzent, ami nemcsak tárgyi hitelességével mutatja be a környezetet, hanem
az ott zajló középkori életet is megpróbálja rekonstruálni.

Együttműködő partnerek: Őskultúra Alapítvány, Jancsárkert helyi termelői vásár-,
piac- és közösségi tér, Szabad Színház
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10.00

Piaci közösségek, közösségformáló játékok

10.30

Középkori játékok, piaci perpatvar

11.00

Kakas-ütő játék a Szárnyas Sárkányokkal

11.30

Bűbáj sarok: Fehérvári Erzsébet boszorkánybáb-kiállítása

12.00

Jóslás, bűbáj

12.30

Boszorkányüldözés, vallatás

13.30

Középkori játékok, élőképek Könyves Kálmán korából

15.00

Élőképek Könyves Kálmán korából

15.30

Boszorkányok pedig nincsenek! bábjáték

16.00

Középkori játékok

16.30

Piaci perpatvar, bírói ítéletek, végrehajtások

18.00

Boszorkányszabadítás: az Afrodité Táncegyüttes előadása
annak örömére, hogy megszűnt a boszorkányégetés.
Koreográfia: Győrffy Katalin, zene: Khamoro együttes

A Koronázási Ünnepi Játékok egész napos kísérőprogramja a belvárosban:
középkori térzene a Musica Historica és a Sub Rosa régizenei együttessel.

21.00

Bogdán Norbert koncertje

22.00

Csernik Szende
székely mesemondó pajzán meséi

augusztus 16. (vasárnap)

20.00

Kátai Zoltán
Tinódi-lant díjas énekmondó,
népzenész előadása

21.00

Duola koncert
Bágyi Balázs jazz-dob előadóművész, zeneszerző,
zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. P.
Szabó Dániellel alkotott dobszerelés-cimbalom
duója egyéni szín és egyedülálló produkció az
etno-jazz és világzene területén.

pelikán udvar
augusztus 17. (hétfő)

22.00

Fényhalászok
A Magma Tűzszínház és a világhírű
Farkas Linda Fringe-díjas előadása
egy multimédia performansz az univerzum születéséről, egy sajátos teremtésmítosz művészi szemmel.
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Koronázási szertartásjáték
Könyves Kálmán

Krónikás
Blaskó Péter

Könyves Kálmán
Egyed Attila

Álmos herceg
Száraz Dénes

Koronázó érsek
Mihályi Győző

Felícia
Törőcsik Franciska

Első püspök
Tűzkő Sándor

Eufémia
Kerkay Rita

Második püspök
Lábodi Ádám

A szellem harcosa
koronázás, ahogy még nem látta!
2015. augusztus 15–16. 21.00 óra (esőnap: augusztus 17.)
Székesfehérvár, Koronázó tér – Nemzeti Emlékhely
Forgatagos történet az Árpád-ház egyik legeredetibb, legjelentősebb
és egyben legtragikusabb sorsú uralkodójáról
Egy történet a papnak nevelt fiúról, akiből király lesz. A szerető bátyról,
aki uralkodása nagy részében öccsével kénytelen háborúzni. A férjről, akinek romba
dől az élete. A királyról, akit kora legműveltebb uralkodójaként egész Európa tisztel.
A hódítóról, aki karddal és ésszel csatákat, háborúkat nyer. Tűz és víz. Pokol
és menny. Egy középkori, de mégis ízig-vérig modern életút lebilincselő története.
Cselszövések és kalandok, szerelem és ármány, grandiózus díszletek, parádés
szereposztás, óriásbábok a Nagyboldogasszony-bazilika romjai fölött

Kérjük kedves vendégeinket, hogy a G és H szektorokba szóló jegyekkel a 2. kapunál, a Városház
tér felőli lépcsőkön keresztül foglalják el helyüket. A többi (A, B, C, D, E, F, I, J) szektorba a Várkörút
irányából és a Táncsics Mihály utca felől, a Nemzeti Emlékhely főbejáratán, az 1. kapun juthatnak el.

Jegyvásárlás: www.koronazas.hu

Közreműködik az Alba Regia Táncegyüttes, a Szabad Színház,
az Alba Regia Vegyeskar, a Primavera Kórus és az óriásbábok.
Dramaturg Matuz János | Jelmeztervező Kovács Yvette Alida
Látványtervező Szendrényi Éva | Zeneszerző Horváth Károly | Karigazgató: Kneifel Imre
Koreográfus Horváth Csaba

Rendező Szikora János

fény utca

augusztus 14–18.
21.00–24.00 óra

A Fény utcával párhuzamosan indul
a Hősök terén a Könyves Kálmán
életét bemutató 3D animáció vetítése egy fiatal székesfehérvári művész,
Falvay Miklós „tollából”.

Fő utca, Hősök tere
A Fény utca mozgó, történelmi,
óriás képregénye ezúttal Könyves
Kálmán életének mozzanatait vetíti
elénk. A királyét, aki fiatal korában
kard helyett kódexlapokat forgatott,
így lett kora legműveltebb alakja.
Uralkodásának huszonegy éve alatt
Magyarország a béke szigetévé vált,
mert küldetése az volt, hogy elődei
szigorát enyhítve, bölcsessége által egy nagy tekintélyű és békében
élő országot formáljon. Ő Kálmán,
a Könyves, az Árpád-ház kilencedik
királya.
Kérjük, a kellemetlen torlódás, zsúfoltság elkerülése és a rendezvény
élvezhetősége érdekében szíveskedjenek a megadott menetirány
szerint – a Ciszterci templomtól a
Vörösmarty Színház felé – haladni a
Fény utcában!
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kedves emlékkel térjen haza a fesztiválról!
Fazekasok
és kézművesek utcája

Lovas tábor és játszóház

Gyalogos hagyományőrzők tábora

Középkori piac és
vásári forgatag

Eseményszigetek
óriásbábokkal

Óriásbábok
zenés találkozója

Koronázási
szertartásjáték

Fény utca

3D

Animációs vetítés
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Éjszakai programok

Ajándéktárgyak árusítása:
Információs pontok: Városház tér, Hiemer-ház, Hotel Magyar
Király előtti tér
Mentő, elsősegély: Ady Endre utca és Fő utca sarka, Kossuth
Lajos utca és Vasvári utca sarka, Rác utca
Ingyenes vízkínáló helyek: Vörösmarty Színháznál, Városháza
kapujánál
Nyilvános WC: Vörösmarty Színháznál, Városháza kapujánál,
Oskola utca, Táncsics Mihály utca

FEHÉRVÁRI AJÁNDÉKBOLT és jegyiroda
(Hiemer-ház, a Tourinform mellett, Oskola utca 2–4.)
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 09.00–18.00 óráig (vasárnap zárva)
INFOrmációs PONT (Városház tér)
Nyitva tartás: minden nap 9.00–22.00 óráig
(a Koronázási szertartásjáték és a Musica Sacra előadások napjain
– augusztus 15–16-án és 18-án – 10.00-től 23.00 óráig)
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MUSICA SACR A
SZékesfehérvár
nemzeti emlékhely
2015. augusztus 18.
21 óra

Puccini
vezényel

szólisták

Carlo
Ponti jr.

Kálmándy
Mihály

László
Boldizsár

´
´
´
´
közremuködok

Alba Regia Szimfonikus Zenekar,
Egyesített kórus:
Alba Regia Vegyeskar - karnagy: Kneifel Imre
Ars Musica Vegyes Kar - karnagy: Szabó Adrienn
Primavera Kórus - karnagy: Horányi Ottilia
Dunaújvárosi vegyeskar - karnagy: Horváth Péter András
Pausa kórus - karnagy: Borbás Károly
Várpalotai Bányász Kórus - karnagy: Borbás Károly
Vass Lajos Kórus - karnagy: Fügedi-Bárd Judit
Viadana Kamarakórus - karnagy: Kurucz Gergely

Zenei igazgató: Drahos Béla
Jegyvásárlás: www.koronazas.hu

bővebb információ:
www.koronazas.hu
facebook.com/koronazas
Felelős kiadó: Fehérvári Programszervező Kft.
Készült 15 000 példányban.

