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Kispirit, 2022. május 29. 10 órától

Lovagoltatás
11.00-13.00 Topár Zoltán lovagoltatja az arra vágyó gyerekeket, azonban ha a
felnőtteknek is kedvük szottyan, akkor ők is nyugodtan nyeregbe pattanhatnak.

GYERMEKEKNEK SZÓLÓ PROGRAMOK

Fajátékos játszóház
A gyermekek részére egy fajátékos kátszóházat alakítunk ki, ahol a lurkók
kedvükre élvezhetik a klasszikus, természetes gyermekjátékok okozta
örömöket. 

14. 30 Hunyorgók Bábegyüttes műsora
A karakószörcsöki Hunyorgók Bábegyüttes
Bulámbuk című darabját adja elő, amellyel nemrég
nagy sikerrel képviselték településüket és régiónkat
a Veszprém Megyei Bábos Találkozón. A gyerekek
által előadott darab mondanivalója alapján a
felnőtteket is rabul ejtheti,

13.30 Belényesi Barna zenés gyermekműsroa
Belényesi Barnabás gitáros, élőzenés műsora
nagyon népszerű a gyerekek körében. Az önfeledt
szórakozást ígérő műsor során a gyerekek együtt
énekelhetnek és táncolhatnak, élvezhetik az élő
zene varázsát.

12.30 Taekwondo bemutató
A celldömölki egyesület tagja a Magyar
Teakwondo Szövetségnek. A klub óvodástól
nyugdíjas korig fogadja a koreai küdősport
szerelmeseit.  Mesterük a 2 danos Szarkali Dezső.
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12.00 A Felvidéki Lovasíjászok-Vermes Törzs
Honfoglalás kort idéző músora
A műsorával a világot bejáró felvidéki Vermes család
lovasíjász műsora elképesztően látványos szórakozást
ígér. Életük része az ősök tisztelete és az, hogy
másokat is erre az útra tereljen. A Honfoglalás korát
megidéző músoruk minden tekintetben alkalmas erre. 

NÉPI ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ MŰSOROK

17. 00 Fláre Beás koncert
Akik már hallották az együttest, tudják, hogy ők
nem csak előadják dalaikat, hanem virtuóz
szenvedéllyel áldoznak a kultúrájuknak. A
hamisítatlan cigányzene önfeledt szórakozást ígér.

15.00 Néptánc műsor
Egyetlen rendezvényből sem maradhat ki az
autentikus magyar néptánc és népzene. Erről az
erdélyi Magyarpéterfalváról érkező Hanga
Hagyományőrző Néptánccsoport és az Ajka-
Padragkút Táncegyüttes frenetikusnak ígérkező
műsora gondoskodik. A talpalávalót a Jurta Együttes
húzza. 

16.15 A Magyar-Turán Hagyományőrző Solymász Egyesület lovas
solymász bemutatója
A Pannonhalmáról érkező lovas solymászok zenés, hagyományőrző
műsora. A bemutató során a nézők betekintést nyerhetnek a
solymászatba, mint életformába. A műsor ideje alatt vendégeink 
 nem csak kiválóan szórakozhatnak, hanem nagyon sok új
információt is hallhatnak erről az ősi vadászati formáról.
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10.30 A Guliba Társulat műsora
Tánc, mese. játék humor. Ezt ígéri a Guliba Társulat
Csípd meg, fogd meg, eredj utána című műsora. Saját
tánc-, ének- és szokáshagyományainknak élményszerű
megismerését és megélését egy olyan úton, melynek
három alappillére a játék, a mese és a humor. Ez egy
kulcs a gyermeki lélekhez.” 

SZÍNHÁZI, SHOW ÉS ZENEI PROGRAMOK

19. 00 A Gyönyhalász Latin zenekar koncertje
Nem csak a latin zene szerelmeseinek ajánljuk a
zenekar koncertjét. A 23 éves együttes a hamisítatlan
Cuba Libre hangulatot varázsolja a színpadra, de
emellett Közép- és Dél-Amerikából, valamint
Spanyolországból származó dalokat is játszanak.
Minden adott egy pergő, latin ritmusokkal teli
izgalmas, forró estéhez 

11.15 Kötélugró Klub Szombathely
A számos világrekordot felállító és tartó klub
műsorában bemutatja, hogy az ugrálókötelezés egy
komoly, olykor akrobatikus, de bárki számára
elsajátítható és szórakoztató időtöltés lehet. 

18.00 Garagulya Gólyalábas Kompánia utcaszínháza
Az elmúlt 20 évben határainkon innen és túl több, mint
1000 helyen megfordult csapat műsora páratlan látványt,
felejthetetlen élményt és tartalmas szórakozást garantál
kicsiknek és nagyoknak. 
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Családi parasztolimpia
A rendezvény műsorai közt a résztvevők családi parasztolimpián vehetnek
részt, ahol különféle tréfás, jó hangulatú feladatokat kell megoldaniuk. Minden
résztvevő díjazásban részesül, de a cél a jó hangulat, az önfeledt családi
szórakozás.

KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK

Térségi értékkiálítás és kistermelők vására
A résztvevők a rendezvényen megtekinthetik a Hunyor-Marcal menti 10
település kiállított helyi értékeit. Közben lehetőségük nyílik a tájegység
kistermelői áruinak mustrájára, amelyeket meg is vásárolhatnak.
Válogathatnak vesszőfonók, méztermelők, fazekas-keramikusok, sajtkészítők,
bőrdíszművesek, textilkészítők, zöldség-gümölcs feldolgozók portékáiból.

Gasztronómiai élménynap
Ha vendégeink megéheznek, a térség önkormányzatai főztjéből kedvükre
válogathatnak. A helyszínen készült ételek fogyasztása alatt, az ebdé mellé
Sallai Flórián és zenekara biztosítja a hangulatos cigányzenét. Emellett büfé is a
látogatók és a gyerekek rendelkezésére áll, ahol mindent lehet kapni, mi szem-
szájnak ingere.

Kézműves udvar
13 órától Kézműves udvar várja az érdeklődőket. Nemezelés, kötélvetés:
Illásházi Kata; Agyagozás: Reidmár Linda, Apáti Zoltán; Bőrözés: Gáspár
Mariann; Papírhengerezés: Na-na-na Dekor

22.00 Májusfa kitáncolás és táncház Kiscsőszön
Régi magyar hagyomány a májusfa kitáncolás, amelyre szeretettel várjuk
barátainkat a kiscsőszi Pajtához, ahol az eseményt táncház követi a Jurta
Együttessel. 

 


