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Kedves OlvasóK!
Megkezdődött a nyár és mi ismét nagy izgalommal készülünk a székesfehérvári Királyi Napok 
augusztusi programjaira. 2013-ban új hagyományt teremtettünk és életre hívtuk a Koro-
názási Ünnepi Játékokat a nemzet történelmi fővárosában. Különleges közös élmé-
nyek részesei lehettünk, ezeket szeretnénk minél többeknek megmutatni idén is.
Éljék át velünk együtt ezeket a csodálatos augusztusi napokat! a Musica sacra a 
komolyzene kedvelőit szólítja meg, míg a nyáresti könnyűzenei koncertek, a kato-
nazenekari fesztivál valódi felfrissülést és korokon átívelő élményt nyújtanak. Igazi 
időutazást ígérünk, hiszen nappal színes középkori forgatag veszi majd birtokba a 
megújult Belváros közösségi tereit, este pedig a Nemzeti emlékhelyen, államalapí-
tó királyunk sírja felett láthatják Könyves Kálmán megkoronázását egy szertartásjáték 
keretében. Történelemkönyvünk lapjai a Fő utcai házak falán kelnek új életre, hogy inter-
aktív 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 ezer-
éves 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.
a székesfehérvári Királyi Napok dicső történelmünk felelevenítése mellett a hagyományok ápo-
lására, más kultúrák megismerésére is lehetőséget ad. a vendégnemzetek szokásait megismer-
ve az ember nyitottabbá válik, a nemzetközi néptáncfesztivál öt napja alatt pedig tulajdonkép-
pen az egész világot körbeutazhatjuk.
székesfehérvár polgármestereként büszke vagyok arra, hogy az ünnepi programsorozat 
egyedülálló módon, látványos és színvonalas művészeti elemekkel bővítve, de mindvégig 
kegyeletteljesen eleveníti fel közös múltunkat.
Kellemes időtöltést kívánok Önöknek székesfehérváron!

ÜNNePÉlYes MeGNYITó

2015. 
AUGUSZTUS

14.

Dr. Cser-Palkovics 
András
székesfehérvár 
polgármestere 
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KÖNNYŰZeNeI KONCeRTeK
20.00 óRáTól a ZIChY sZíNPadON

2015. 
AUGUSZTUS

14-18.

CaRaMel  
ZeNeKaROs KONCeRT
augusztus 14.

POlYáK lIlla
És hOMONNaY ZsOlT
MusICal-OPeReTT esT
augusztus 15.

FeReNCZI GYÖRGY 
És a RaCKaJaM
vIláGZeNeI KONCeRT
augusztus 16.

GRINGOsZTáR
augusztus 18.

BudaPesT
JaZZ ORChesTRa
augusztus 17.
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15-17.KORONáZásI ÜNNePI JáTÉKOK

Immár harmadik éve hívjuk az érdeklődőket a Koronázási Ünnepi Játékokra. sokan kérdezik, 
hogy vajon mi is ez? színpadi látványosság? Történelmi show? Jelmezes mulatság? egyik sem 
fedi a valóságot. Bár színházi eszközöket használunk, mégsem puszta színház, bár színpa-
dot ácsolunk a romok fölé, mégsem úgy lépünk rá, mintha színpadra lépnénk. a mi 
szándékunk, hogy a művészet eszközeivel virtuális értelemben felépítsük a Nagy-
boldogasszony-bazilikát, Magyarország ősi koronázótemplomát. azt reméljük, 
hogy az, aki az óriási nézőtéren ül, nem színházban érzi majd magát, hanem 
templomban, részeseként annak a szakrális, egyszeri és megismételhetetlen ak-
tusnak, amely a középkorban emberöltőkre meghatározta egy nemzet sorsát. 
a koronázás egy embernek Istennel a nemzet nyilvánossága előtt kötött szer-
ződése volt, amely egy életre szólt, és amelyben világosan megfogalmazták: mit 
jelent, mivel jár az a szerep, amelyben egy ember uralkodhat a szó teljes értelmében 
egy másik emberen. Mert szerep, sőt főszerep volt az, amit a király az élet nagy színjátékában 
hol tehetségesen, hol csapnivalóan, de visszavonhatatlanul eljátszhatott. szertartásjátéknak 
neveztük azokat az immár harmadízben közönség elé kerülő nagy, színes színpadi látomáso-
kat, amelyekben színészek, zenészek, kórus és táncosok több százfős seregének segítségével, 
hiteles középkori források alapján rekonstruáltuk ezt a szakrális aktust. az idei szertartásjáték 
főszereplője Könyves Kálmán. Méltatlanul keveset tudunk róla. a nép nem szőtt alakja köré 
legendákat, tetteit nem örökítették meg himnuszok. Törvények maradtak utána és halvány 
történelmi emlékezete annak a kornak, amikor Magyarország európa egyik legstabilabb, leg-
virágzóbb országa volt. Építő volt ő is: az alapokra, amit István rakott, a falakból, amiket lászló 
emelt, olyan épületet formált, amelybe számos ablakot vágott, hogy a szellem, a Bölcsesség, 
a Józan mérték akadály nélkül behatolhasson. Műve heroikus. Magánélete tragikus. egyiket 
sem ismerjük igazán. abban a reményben szenteljük alakjának a 2015-ös Koronázási Ünnepi 
Játékokat, hogy pontosabb, hűbb és méltóbb kép marad róla gyermekeink emlékezetében.

Dr. Szikora János
vörösmarty színház
igazgató
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KORONáZásI ÜNNePI JáTÉKOK

2015. 
AUGUSZTUS

15-17.

Életre keltett skanzen, középkori vásári hangulat, izgalmas, korhű játékok, fényfestészeti 
műalkotások a belváros házfalain, fölénk magasodó óriásbábok és Könyves Kálmán királlyá 
koronázásának ceremóniája Magyarország legnagyobb épített szabadtéri színpadán – idén 
is páratlan összművészeti eseménysorozatra készül székesfehérvár.

KORONáZásI sZeRTaRTásJáTÉK –  
KÖNYves KálMáN: a szellem harcosa

2015. augusztus 15–16.  21.00 óra  
(esőnap: augusztus 17.)

Székesfehérvár, Koronázó tér – Nemzeti Emlékhely

2015-ben Könyves Kálmán legendája kel életre megújult díszletek között. Középkori 
liturgia és árpád-házi családtörténet – még látványosabb formában. Forgatagos 
történet az árpád-ház egyik legeredetibb, legjelentősebb és egyben legtragiku-
sabb sorsú királyáról, Könyves Kálmánról.  egy történet a papnak nevelt fiúról, aki-
ből 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 csatá-
kat, háborúkat nyer. Tűz és víz. Pokol és menny. egy középkori, de mégis 
ízig-vérig modern életút lebilincselő története.

legyen Ön is részese a Könyves Kálmán életét megjelenítő 
látványos liturgiának parádés szereposztásban, közel kétszáz 
résztvevővel, a magyar királyok egykori koronázási helyszínén, 
a Nagyboldogasszony-bazilika romjai fölött!
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KORONáZásI ÜNNePI JáTÉKOK
FÉNY uTCa

2015. 
AUGUSZTUS

14-18.

augusztus 14. és 18. között a Fény utca mozgó, történelmi, óriás képregénye ezúttal Könyves 
Kálmán király életének mozzanatait vetíti elénk. a királyét, akit papnak szántak, mégis király 
lett. aki fiatal korában kard helyett kódexlapokat forgatott, így lett kora legműveltebb ural-
kodója. szíve mélyéből kívánta a békét, mégis élete jó részét csatákban töltötte. azon 
szerencsés pillanatban uralkodott, amikor a nagy uralkodóházak belefáradtak a had-
járatokba, és megannyi vihar után egy csöppnyi szélcsend kerekedett európá-
ban. Kálmán boldogságra vágyott, de első felesége korán meghalt. Fiú utódra 
vágyott, de a gyermekáldás elmaradt. Második felesége hűtlen volt hozzá. 
daliás öccse, álmos herceg képtelen volt elviselni, hogy a gyengébb alkatú 
Kálmán lett a király, ezért egész életében szőtte a terveket, hogy letaszítsa 
a trónról. Kálmán minden lázítást megbocsátott. végül mégis elborzasztó 
tettre kényszerült: álmost, és annak kicsi fiúgyermekét is megvakíttatta. 

a Fény utca képkockái egy 
ennyire bonyolult sorsot 

nem ábrázolhatnak.  Csak a 
lényeget ragadhatja meg, és 
az nem más, minthogy Könyves 

Kálmán uralkodásának huszonegy 
éve alatt Magyarország a béke szigetévé 

vált, mert küldetése az volt, hogy elődei szi-
gorát enyhítve bölcsessége által egy nagy te-
kintélyű és békében élő országot formáljon.  
Ő, Kálmán, a Könyves, az árpád-ház kilencedik 
királya.
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18. III. FRICsaY RICháRd ReGIONálIs 
KaTONaZeNeKaRI FesZTIvál

a magyar katonazene történetének kiemelkedő alakjáról elnevezett, nagyszabású ka-
tonazenekari fesztivál színes produkciókkal, látványos szakalaki bemutatókkal vár min-
den korosztályt. a házigazda székesfehérvár helyőrségi Zenekar idén a szolnoki és a 
veszprémi légierő zenekart, valamint a Kaposvár helyőrségi Zenekart látja vendégül. 
Nem marad el a hagyományos összevont hangverseny, a százfős térzene és a zenészek 
újdonságokkal is készülnek.

Fotók: www.okkfehervar.hu
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PUCCINI: 
Preludio Sinfonico 

Requiem 

Messa di Gloria 
vezényel: 

Carlo Ponti Jr.

2015. 
AUGUSZTUS

18. MusICa saCRa

Bár Puccini neve egybeforrt az opera fogalmával, több vallásos témájú 
művet is komponált. ezek alkotják a 2015-ös Musica sacra csodálatos 
programját. a Puccinire jellemző gazdagon áradó dallamvilág és a ze-
néjében rejlő érzelmi fűtöttség, titokzatosság ezen műveiben éppúgy 
jelen vannak, mint operáiban. a méltán népszerű zeneszerző káprázatos 
szépségű műveit a világ legnagyobb színpadainak sztárjai tolmácsolá-
sában hallhatják.

SzékeSfehérvár, Nemzeti emlékhely
2015. AuguSztuS 18. 21.00 órA

(esőnap: augusztus 19.)

Közreműködők:
kálmáNDy mihály és láSzló BolDizSár

Alba regia Szimfonikus zenekar, egyesített kórus
Zenei igazgató: Drahos Béla
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20. állaMalaPíTó sZeNT IsTváN ÜNNePe

szent István városában augusztus 20-án is egyedülálló, értékes, sokszínű kulturális progra-
mokkal emlékezünk államalapítónkra. a Fehérvári királyok menete egy páratlan történelmi, 
hagyományőrző felvonulás az egyenként is művészeti alkotásnak számító tizenhárom dara-
bos árpád-házi óriásbáb-gyűjteménnyel, az alba Regia Táncegyüttes őket kísérő kétszáz fiatal 
néptáncosával és Kárpát-medence legkiválóbb néptáncegyütteseivel: a vajdasági Cirkalom 
Táncegyüttessel, a székelyföldi hargita Nemzeti székely Népi együttessel és a felvidéki Ifjú szí-
vek Táncházzal. a zarándoklatot ünnepi közgyűlés követi, majd a határon túli táncegyüttesek 
a Táncra Magyar esten az emberiség legegyetemesebb nyelvén, zenével és tánccal emlékez-
nek a múltra, s köszöntik a vendégeket. az ünnepséget látványos tűzijáték zárja.
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19-23.

2015-ben nyolc külföldi és három határon túli csoportot hívtak meg: 

Chile: Ballet folklorico tupa marka
egyiptom: Art Appreciation folk Dance troupe
India: Panghat Performing Arts group
Malajzia: Persatuan mahasiswa Aktif Seni (PRIsMaseNI)
lengyelország: folk Song and Dance ensemble of Warsaw School of economics

szerbia: AkuD Dimitrije koturovic
Tajvan: Winning Dance troupe

Oroszország: razdolie

Felvidék: ifjú Szívek táncház
székelyföld: hargita Nemzeti Székely Népi együttes

vajdaság: Cirkalom táncegyüttes

XX. KIRálYI NaPOK 
NeMZeTKÖZI  NÉPTáNCFesZTIvál

a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál húsz évvel ezelőtt a Táncház falain belül indult 
útjára. a házigazda a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató műsor döntőse és a legjobb 

vidéki előadónak szóló különdíját elnyerő alba Regia Táncegyüttes. a profi együtteseket 
felvonultató rendezvény évről-évre mindig újabb, más és más nemzet táncaival, zenéjé-
vel, izgalmas gasztronómiai utazással, gyermekfoglalkozásokkal és vásárral várja és kö-

szönti azokat, akik megtisztelik a Királyi Napok székesfehérvári rendezvényeit.

a parádés felvonulás, a belvárosi táncszigetek, az esti nemzetközi 
folkestek, a királyi gyerekjátszók elmaradhatatlan részei a feszti-
válnak, és a 20. születésnapi fesztivál liget (Zichy liget) csak meg-
koronázhatja a nyári fehérvári esemény programsorozatát.

a fesztivál főszervezője: az alba Regia Táncegyesület
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Székesfehérvár megyei jogú város   |   www.szekesfehervar.hu   |    /fehervar

fehérvári Programszervező kft.   |   www.fehervariprogram.hu   |    /fehervariprogram

koronázási Ünnepi Játékok   |   www.koronazas.hu   |    /koronazas

vörösmarty Színház   |   www.vorosmartyszinhaz.hu   |    /vorosmartyszinhaz

Nemzetközi Néptáncfesztivál   |   www.kiralyinapok.hu   |    /kiralyinapok

JeGYvásáRlás:
www.koronazas.hu

www.vorosmartyszinhaz.hu

vörösmarty Színház   |   székesfehérvár, Fő utca 8.  

22/503-503   |   jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu

KaPCsOlaT

székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 
Önkor m á n y z ata

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E
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királyi napok
2015. aUGUszTUs 14–23.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

augusztus 14.

Ünnepélyes megnyitó

augusztus 14–18.

Könnyűzenei koncertek a Zichy színpadon:

Caramel zenekaros koncertje, Polyák lilla és 
homonnay Zsolt musical-operett estje,  
Ferenczi György és a Rackajam 
világzenei koncertje, Budapest Jazz 
Orchestra, Gringosztár

augusztus 15–17.

Koronázási Ünnepi Játékok

augusztus 18.

III. Fricsay Richárd Regionális  
Katonazenekari Fesztivál

augusztus 18. 

Musica sacra –  
Puccini: Messa di Gloria

augusztus 20.

szent István városa – Tele élettel!
Kárpát-medencei magyar néptáncosok 
zarándoklata szent István királyhoz
egész napos rendezvények a  
Belvárosban, néptáncosok és óriás-
bábok közös ünnepi felvonulása 
Ünnepi díszközgyűlés, Ünnepi Tűzijáték

augusztus 19–23.

XX. Királyi Napok  
Nemzetközi Néptáncfesztivál


