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FÜLENAGY, A KÍVÁNCSI KISELEFÁNT
A Margitszigeten bábelőadás várja a 3 évnél idősebbeket. 
Hajdanán az elefánt még kis orrocskával járt-kelt a világban, 
és folyton-folyvást kérdezősködött. Amilyen kicsike volt az 
orra, olyan mérhetetlenül nagy volt a kíváncsisága. Soha 
ki nem fogyott a miérttel kezdődő kérdésekből. A rengeteg 
megválaszolandó kérdés közül számára a legégetőbb az volt, 
hogy mit eszik a krokodilus vacsorára.  El is indult hát a kroko-
dilushoz, aki a kiselefánt tudásszomjánál is nagyobbra tátotta 
a száját. A köztük lezajló kérdezz-felelek játék eredményeképp 
díszeleg mind a mai napig az elefántok orcája közepén a 
nagyon sok mindenre használható ormány.

Interaktív Meseszínpad, Margitsziget,  
2016. augusztus 20.

KAPOSFEST
7. alkalommal rendezik meg a Kaposvári Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztivált. A művészeti vezetők, Baráti Kristóf és 
Várdai István nagy gondossággal állították össze a 14 klasszi-
kus zenei koncert műsorát. A komolyzenei előadások mellett 
ingyenes könnyűzenei koncertek várják az érdeklődőket 
Kaposváron, de fellépnek jazz és gospel előadók is. 

Kaposvár, 2016. augusztus 13–19. 

BELVÁROSI SIÓFOLK ESTEK
A népzene és a néptánc rajongóinak kedveskedve ismét 
megrendezik a Belvárosi Siófolk Esteket. A nézők augusztus-
ban a város Fő terén élvezhetik a koncerteket, fellép többek 
között Szalóki Ági, a Gyöngyhalász együttes és a Balaton 
Táncegyüttes is. 

Siófok, 2016. augusztus 2–23. 

TIHANYI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Augusztusban is koncertek és színházi előadások várják a 
Tihanyban pihenőket. Műsorra tűzik a Vuk és a Ludas Matyi 
című előadásokat, és fellép a Csík zenekar is. Csányi Sándor 
A férfiagy című egyszemélyes vígjátékát adja elő, amelynek 
főhősét, Sanyit elhagyta a menyasszonya, a hiúságában sér-
tett férfi pedig egy „stand up comedy” elemeket is használó 
előadásban idézi fel a nőkkel kapcsolatos emlékeit és tapasz-
talatait, összegzi tépelődésének eredményét. 

Tihany, 2016. augusztus 4–27.

KULTKIKÖTŐ A BALATON DÉLI PARTJÁN
Balatonföldváron, Balatonbogláron és Balatonfenyvesen várja 
vendégeit a Kultkikötő. A színes programpalettán találunk 
vígjátékokat, romantikus komédiát, beszélgetős esteket, lesz 
operett, musical, jazz- és rockkoncert. A kiállításokon hazai 
képzőművészekkel, a borkóstolókon helyi pincészetekkel 
ismerkedhetünk. A gyerekeket színvonalas bábszínházi és 
színházi előadások, koncertek és kézművesfoglalkozások 
várják. 
Bizonyára sokaknak ismerős, amikor fél óra elteltével egészen 
mást gondolunk ugyanarról a dologról, csak mert közben 
egy másik szerepbe kerültünk. Ilyen helyzeteket mutat be a 
Janikovszky Éva könyvéből készült A lemez két újabb oldala 
című felnőtteknek szóló, abszolút szórakoztató előadás. 
Augusztus 6-án a Kultkikikötőben Kocsis Gergely és Nagy 
Viktor tolmácsolásában. 

Balatonföldváron, Balatonbogláron, 
Balatonfenyvesen, 2016. augusztus végéig

ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL
A fesztivál célja, hogy a világ minden tájáról érkező művészek 
által egy kultikus közösségi tér jöjjön létre a kicsi baranyai 
falvakban, és öt napon át az Ördögkatlan legyen Európa 
kulturális központja. A szervezők arra törekszenek, hogy 
minden értéket felmutató műfaj megmutatkozhasson, a 
mainstreamtől a marginális kísérletekig minden helyet 
kaphasson a programban. Idén egyebek mellett megnézhet-
jük a Tartuffe és az Őszi szonáta című előadásokat, fellép a 
Momentán Társulat, Palya Bea, Lajkó Félix és Berecz András, 
lesz improvizációs játék, irodalmi workshop és táncház is. 
Több baranyai faluban, 2016. augusztus 2–6. 
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