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VeszprÃ©mrÅ‘l

Nagyobb tÃ©rkÃ©pre vÃ¡ltÃ¡s

VeszprÃ©mrÅ‘lÂ

VeszprÃ©m a DunÃ¡ntÃºl kÃ¶zepÃ©n a Bakony Ã©s a Balaton-felvidÃ©k talÃ¡lkozÃ¡sÃ¡nÃ¡l fekszik. VÃ¡rosunk eredete a
nÃ©pvÃ¡ndorlÃ¡s korÃ¡ig, a VIII. szÃ¡zadig vezetheto vissza. Az avarok, a szlÃ¡vok utÃ¡n a honfoglalÃ³ magyarsÃ¡g telepedett
meg az akkorra mÃ¡r valÃ³szÃ-nuleg erossÃ©gnek szÃ¡mÃ-tÃ³ VeszprÃ©mben. VÃ¡rosunk neve szlÃ¡v eredetu szemÃ©lynÃ©v
alakult, Ã¡m a kutatÃ³k mÃ©g a mai napig nem tisztÃ¡ztÃ¡k, hogy a Morva Birodalom egyik csapatvezÃ©rÃ©tol, vagy Szent
IstvÃ¡n kirÃ¡ly lengyel szÃ¡rmazÃ¡sÃº unokaÃ¶ccsÃ©tol ered. A vÃ¡ros elso virÃ¡gkorÃ¡t az Ã•rpÃ¡d-korban Ã©lte (900- 1301),
fejedelmi, majd kirÃ¡lyi szÃ©khely volt, pÃ¼spÃ¶ksÃ©gÃ©t - amely elso az orszÃ¡gban - elso kirÃ¡lyunk, Szent IstvÃ¡n alapÃ-tot
A vÃ¡rban talÃ¡lhatÃ³ Szent MihÃ¡ly SzÃ©kesegyhÃ¡zat Ã¡llamalapÃ-tÃ³ kirÃ¡lyunk bajor szÃ¡rmazÃ¡sÃº felesÃ©ge, Boldog Gize
kirÃ¡lynÃ© emeltette. Ezek utÃ¡n a mindenkori magyar kirÃ¡lynÃ© lett a szÃ©kesegyhÃ¡z kegyÃºrnoje, a vÃ¡rban kirÃ¡lynÃ©i pa
Ã©pÃ¼lt, s ezÃ©rt is nevezik VeszprÃ©met a KirÃ¡lynÃ©k VÃ¡rosÃ¡nak. Az Ã•rpÃ¡d-kori vÃ¡ros hÃ©t szegre - kerÃ¼letre - Ã©p
szÃ¼letÃ©sÃ©tol fogva egyhÃ¡zi kÃ¶zpontnak tekintheto. A veszprÃ©mi pÃ¼spÃ¶k volt a magyar kirÃ¡lynÃ©k koronÃ¡zÃ³ja, s a
XIV. szÃ¡zad elejÃ©tol egyben a megye foispÃ¡nja is. VÃ¡rosunk adott otthont az elso magyarorszÃ¡gi foiskolÃ¡nak, ahol a hÃ©t
szabad muvÃ©szet mellett jogtudomÃ¡nyt is tanÃ-tottak. VeszprÃ©m fejlodÃ©sÃ©nek elso tÃ¶rÃ©se 1276-ra teheto, amikor

CsÃ¡k PÃ©ter kiskirÃ¡ly csapatai hatalmas pusztÃ-tÃ¡st vÃ©geztek a megyeszÃ©khelyen, a foiskola az enyÃ©szetÃ© lett, a
szÃ©kesegyhÃ¡z Ã©s a vÃ¡r is leÃ©gett.

Az Ã•rpÃ¡d-kor utÃ¡n VeszprÃ©m kirÃ¡lynÃ©i kÃ¶zpontbÃ³l vidÃ©ki pÃ¼spÃ¶ki szÃ©khely lett. A reneszÃ¡nsz kor legkiemelked
veszprÃ©mi pÃ¼spÃ¶ke, VetÃ©si Albert tudatosan fejlesztette a vÃ¡rost, Ã¡m Ã©pÃ-tkezÃ©seibol semmi sem maradt meg a 15
Ã©ves tÃ¶rÃ¶k hÃ¡borÃº pusztÃ-tÃ¡sa miatt. A tÃ¶rÃ¶k korban 1552-1683-ig VeszprÃ©m hatÃ¡rmenti vÃ©gvÃ¡rrÃ¡ vÃ¡lt, a vÃ¡r
alatt tÃ-zszer cserÃ©lt gazdÃ¡t, a vÃ¡ros szinte teljesen elpusztult. A harcok utÃ¡n a SÃ¼megrol visszatÃ©ro pÃ¼spÃ¶kÃ¶k
kezdtÃ©k a vÃ¡ros ÃºjjÃ¡Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t.

A vÃ¡ros hangulatÃ¡t meghatÃ¡rozÃ³ barokk, copf, klasszicista Ã©pÃ¼letek ebbol a korbÃ³l szÃ¡rmaznak. HÃ¡rom Ã©vszÃ¡zado
keresztÃ¼l a katolikus egyhÃ¡z hatÃ¡rozta meg a telepÃ¼lÃ©s mindennapjait. VeszprÃ©m a XIX. szÃ¡zad vÃ©gÃ©n Ã©bredt fe
hosszan tartÃ³ Ã¡lmÃ¡bÃ³l, amikor Ã“vÃ¡ri Ferenc orszÃ¡ggyulÃ©si kÃ©pviselo vezetÃ©sÃ©vel megindult fejlodÃ©se. Ã•talakult
telepÃ¼lÃ©sszerkezete, Ãºj Ã©pÃ¼letek emelkedtek, Ãºj utcÃ¡kÃ¡ri egyesÃ¼letek, kÃ¶rÃ¶k alakultak. A pezsgo, Ã-gÃ©retes po
fejlodÃ©s utÃ¡n a huszadik szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©n a szocialista vÃ¡rospolitika hatÃ¡sÃ¡ra az akkor tÃ-zezret alig meghaladÃ³
lakossÃ¡got kÃ¶zel hetvenezresre duzzasztottÃ¡k fel. Ekkor Ã©pÃ¼ltek a korÃ¡bbi Ã³vÃ¡rost kÃ¶rbeÃ¶lelo lakÃ³telepek, Ãºj,
szocreÃ¡l vÃ¡roskÃ¶zpont alakult, melynek legszembeÃ¶tlobb megnyilvÃ¡nulÃ¡sa a Kossuth utca kÃ¶rnyÃ©ke Ã©s a rÃ©gi polg
http://felviweb.uni-pannon.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 18 August, 2019, 17:19

FelvÃ©telizÅ‘knek

hÃ¡zak helyÃ©n Ã©pÃ¼lt monumentÃ¡lis HÃºszemeletes. Az 1949-ben alapÃ-tott NehÃ©zipari Egyetem mÃ¡ra mÃ¡r tÃ¶bb karra
rendelkezo universitas-szÃ¡ Ã©rett. Mivel a vÃ¡ros korÃ¡ntsem nevezheto ipari kÃ¶zpontnak, a rendszervÃ¡ltÃ¡s (1990) utÃ¡n a
kitÃ¶rÃ©si lehetosÃ©get a kulturÃ¡lis, szellemi szfÃ©rÃ¡ban talÃ¡lhatja meg megyeszÃ©khelyÃ¼nk. Ennek kÃ¶szÃ¶nhetoen mÃ
valÃ³di iskolavÃ¡rossÃ¡ vÃ¡lt, kÃ©t felsooktatÃ¡siÂ intÃ©zmÃ©nye mellett tÃ-z kÃ¶zÃ©piskolÃ¡jÃ¡ban tÃ¶bb mint 10000 diÃ¡k ta
vÃ¡rosban hÃ¡rom szÃ-nhÃ¡z is mukÃ¶dik, zenei kultÃºrÃ¡ja orszÃ¡gosan hÃ-res, kÃ©pzomuvÃ©szeit Ã©s irodalmÃ¡rait a hatÃ¡
tÃºl is jegyzik. VÃ¡rosunk sportÃ©lete elismertsÃ©get vÃ-vott ki vilÃ¡gszerte, olimpiai bajnok kalapÃ¡csvetonk, Kiss BalÃ¡zs
mellett a vÃ¡ros kÃ©zilabdacsapatÃ¡t, a Fotex VeszprÃ©met a vilÃ¡g elit gÃ¡rdÃ¡i kÃ¶zÃ© soroljÃ¡k. Az ezer Ã©ves VeszprÃ©m
barÃ¡tsÃ¡gos, kisvÃ¡rosias hangulata napjainkig sem szunt meg, az utÃ³bbi Ã©vekben ÃºjjÃ¡Ã©ledo Ã³vÃ¡ros vÃ¡rja a tÃ¶rtÃ©ne
hangulatra, csÃ¶ndes, meghitt sÃ©tÃ¡kra vÃ¡gyÃ³ turistÃ¡kat.

Gizella napok

1992. mÃ¡jus 7-tol, az elso magyar kirÃ¡ly Szent IstvÃ¡n felesÃ©gÃ©nek, Boldog GizellÃ¡nak nevenapjÃ¡n minden Ã©vben
VeszprÃ©m Ã–nkormÃ¡nyzata megrendezi a GIZELLA NAPOK muvÃ©szeti Ã©s tudomÃ¡nyos fesztivÃ¡lt.

A fesztivÃ¡l elsosorban a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zo muvÃ©szeti Ã¡gakat mutatja be, hangsÃºlyozottan a vÃ¡ros Ã©rtÃ©keit, de mÃ¶gÃ¶tte
Ã¡ll a vÃ¡ros kÃ¶zel- Ã©s rÃ©gmÃºltja.

A hagyomÃ¡nyos programok mellett /CsermÃ¡k Napok Zenei FesztivÃ¡l, Alma Mater diÃ¡kgÃ¡la, GyermekmuvÃ©szeti
FesztivÃ¡l, kiÃ¡llÃ-tÃ¡sok a VÃ¡rban, nÃ©pmuvÃ©szeti vÃ¡sÃ¡r/ 2001-tol Ãºj Ã©s lÃ¡tvÃ¡nyos elemmel bovÃ¼lt a Gizella Napok
programsorozat.

Ekkor indÃ-tottuk ÃºtjÃ¡ra - a hagyomÃ¡nyteremtÃ©s szÃ¡ndÃ©kÃ¡val - a "GÃ©za fia IstvÃ¡n Ã©s CivakodÃ³ Henrik lÃ¡nya bajor
Gizella bevonulÃ¡sa VeszprÃ©m vÃ¡rosÃ¡ba" cÃ-met viselo jelmezes tÃ¶rtÃ©nelmi felvonulÃ¡st, melyet a jÃ¶voben minden
Gizella Nap nyitÃ³ Ã¼nnepsÃ©gÃ©n megrendezÃ¼nk.

A naptÃ¡ri szÃ¼ksÃ©gszerusÃ©g - mÃ¡rmint, hogy Gizella nevenapja mÃ¡jus 7-e gyakran hÃ©tkÃ¶znapra esik - hÃ-vta Ã©letre
Gizella Napi szerenÃ¡dot, Ã-gy minden Ã©v mÃ¡jus 7-Ã©n helyi muvÃ©szeink kÃ¶zremukÃ¶dÃ©sÃ©vel szerenÃ¡d hangzik el S
IstvÃ¡n Ã©s Boldog Gizella vÃ¡rbÃ©li szobrÃ¡nÃ¡l, party tuzijÃ¡tÃ©kkal.

Forendezo:Â VÃ¡rosi MuvelodÃ©si KÃ¶zpont

Rendezok:Â A vÃ¡ros intÃ©zmÃ©nyei, civil szervezetek

InformÃ¡ciÃ³:Â T.: 88/429-111
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e-mail:vmk1@veszprem.hu

www.vmk.veszprem.hu

A TÃ¡nc FesztivÃ¡lja - OrszÃ¡gos KortÃ¡rs Ã–sszmuvÃ©szeti FesztivÃ¡l

A fesztivÃ¡l hÃ¡zigazdÃ¡ja a vÃ¡ros, helyszÃ-ne a Petofi SzÃ-nhÃ¡z, rendezoje a Pannon VÃ¡rszÃ-nhÃ¡z.

Idopontja: mÃ¡jus kÃ¶zepe

Info: Pannon VÃ¡rszÃ-nhÃ¡z Jegyiroda, RÃ¡kÃ³czi u. 5.
Telefon: 88-563-200, 30-396-3398

ImmÃ¡r Ã¶t Ã©ves mÃºltra tekint vissza vÃ¡rosunkban a TÃ¡nc FesztivÃ¡lja, amely az Ã¶sszmuvÃ©szet jegyÃ©ben - tÃ¡ncosok,
zenÃ©szek, fotÃ³sok, kÃ©pzomuvÃ©szek kÃ¶zremukÃ¶dÃ©sÃ©vel - VeszprÃ©m legrangosabb muvÃ©szeti talÃ¡lkozÃ³ja. A kÃ
hÃ©tig tartÃ³ seregszemlÃ©n MagyarorszÃ¡g legjobb tÃ¡ncosai, egyÃ¼ttesei - Bozsik Yvette, LadÃ¡nyi Andrea, KÃ¶zÃ©pEurÃ³pa TÃ¡ncszÃ-nhÃ¡z, Szegedi KortÃ¡rs Balett, Duna TÃ¡ncmuhely - mutatjÃ¡k be vÃ¡logatott produkciÃ³ikat.

A darabokat a szintÃ©n versengo fotÃ³scsapat Ã¶rÃ¶kÃ-ti meg, az o munkÃ¡ikat szintÃ©n lÃ¡thatja a kÃ¶zÃ¶nsÃ©g egy napont
frissÃ¼lo kiÃ¡llÃ-tÃ¡s formÃ¡jÃ¡ban.

A fellÃ©pok Ã©s a fotogrÃ¡fusok munkÃ¡jÃ¡t JancsÃ³ MiklÃ³s filmrendezo vezette zsuri dÃ-jazza.

A versenyprogramon kÃ-vÃ¼l az Ã©rdeklodoket szÃ-nhÃ¡zi eloadÃ¡sok, kÃ©pzomuvÃ©szeti tÃ¡rlatok, kÃ¶nnyu- Ã©s komolyze
koncertek vÃ¡rjÃ¡k.
RENDEZO:Â PANNON VÃ•RSZÃ•NHÃ•Z
InformÃ¡ciÃ³:T.: 88/563-200

HelyszÃ-n: Petofi SzÃ-nhÃ¡z VeszprÃ©m

KabÃ³ciÃ¡dÃ©
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A KabÃ³ca BÃ¡bszÃ-nhÃ¡z Ã©ves musorrendje Ã©s egyÃ©b rendezvÃ©nyei kÃ¶zÃ¼l minden esztendoben kiemelkedo a jÃºniu
rendezett

KABÃ“CIÃ•DÃ‰ GyermekfesztivÃ¡lja.

AdÃ³dik ez a fesztivÃ¡l nagyszabÃ¡sÃº, tÃ¶bbnapos rendezvÃ©ny voltÃ¡bÃ³l, melyen tÃ¶bb ezres kÃ¶zÃ¶nsÃ©get fogadnak nem
csak VeszprÃ©m vÃ¡rosÃ¡bÃ³l, hanem a megyÃ©bol, a rÃ©giÃ³bÃ³l Ã©s azon tÃºlrÃ³l is.

RendezvÃ©nyÃ¼k fontossÃ¡gÃ¡t a kÃ¶zÃ¶nsÃ©g Ã¡ltal megfogalmazott vÃ©lemÃ©ny mutatja: komplex, hÃ¡rom napos, Ã³vodÃ
kisiskolÃ¡s korÃº gyermekeknek, valamint csalÃ¡djaiknak szervezett szÃ-nes, vÃ¡ltozatos programokkal a fesztivÃ¡l
egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ programkÃ-nÃ¡lat a nyÃ¡ri kulturÃ¡lis ajÃ¡nlatban.

A fesztivÃ¡l keresett, egÃ©sz Ã©vadban Ã©rdeklodÃ©sre szÃ¡mot tartÃ³ programsorozat, melynek jelentos hagyomÃ¡nya van,
hiszen a 2003. Ã©vi mÃ¡r a tizedik volt a sorban.

A programkÃ-nÃ¡latot tekintve - a lehetosÃ©gekhez mÃ©rten - minÃ©l szÃ-nesebb kÃ-nÃ¡latra tÃ¶rekszenek, s Ã-gy a hÃ¡rom
napban szakmai tovÃ¡bbkÃ©pzÃ©sek, mÃ³dszertani bemutatÃ³k, jelmezes "mesebeli kirÃ¡lyi udvari ceremÃ³niÃ¡k",
jÃ¡tszÃ³hÃ¡zak, bÃ¡b- Ã©s dÃ-szletkiÃ¡llÃ-tÃ¡s, gyermekalkotÃ³k galÃ©riÃ¡ja, koncertek, tÃ¡nchÃ¡z, kabÃ³cÃ¡s Ã©s meghÃ-vott
eloadÃ³k szÃ-nhÃ¡ztermi Ã©s szabadtÃ©ri bÃ¡bszÃ-nhÃ¡zi eloadÃ¡sai, jÃ¡tÃ©kvÃ¡sÃ¡r, jÃ¡tÃ©ktÃ©r adjÃ¡k pergo ritmusban Ã©
legnagyobb gyermekkÃ¶zpontÃºsÃ¡ggal a fesztivÃ¡l programjait.

Rendezo:Â KabÃ³ca BÃ¡bszÃ-nhÃ¡z
INFORMÃ•CIÃ“:Â T.: 88/590-150
e-mail:Â szervezes@kabocababszinhaz.hu

www.nexus.hu/kabociade

Utcazene FesztivÃ¡l

VeszprÃ©mi Utcazene FesztivÃ¡l

utcazene@veszpremiest.hu

Az Ã©vrol Ã©vre egy nappal bovÃ¼lo utcazenÃ©sz talÃ¡lkozÃ³ - a harmadik alkalommal megrendezett fesztivÃ¡l mÃ¡r 5 napos
volt - kÃ¶zÃ¶nsÃ©gdÃ-jjal zÃ¡rul.

VeszprÃ©m minden jÃºliusban nÃ©hÃ¡ny napra igazi fesztivÃ¡lvÃ¡rossÃ¡ alakul Ã¡t. KÃ¼lÃ¶nbÃ¶zo stÃ-lusÃº (etno, jazz, blues,
rock) utcai formÃ¡ciÃ³k zenÃ©lnek dÃ©lelottol estig a belvÃ¡rosban Ã¶t szÃ-npadon, mÃ-g a SzÃ-nhÃ¡zkertben a kÃ¶rnyÃ©k ism
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DJ-i mutatjÃ¡k be tudÃ¡sukat.

EstÃ©nkÃ©nt hÃ¡rom helyszÃ-nen orszÃ¡gosan ismert klubzenÃ©szek szÃ³rakoztatjÃ¡k laza sÃ¶rÃ¶zÃ©s mellett a nÃ©zosereg
vÃ¡ros erre a hÃ©tre valÃ³di mediterrÃ¡n hangulattal telik meg, s az orszÃ¡g legtÃ¡volabbi szegletÃ©bol is Ã©rkeznek az
Ã©rdeklodok.
RENDEZO:Â VESZPRÃ‰MI FESZTIVÃ•L IRODA

InformÃ¡ciÃ³:Â Mobil: 06/20/940-2772, 06/20/940-2773

VeszprÃ©mi NyÃ¡ri FesztivÃ¡l

A VeszprÃ©mi NyÃ¡ri FesztivÃ¡l hÃ¡rom hete alatt minden napra kÃ-nÃ¡l Ã©rtÃ©kes Ã©s szÃ³rakoztatÃ³

programot zene, tÃ¡nc, irodalom, szÃ-nhÃ¡z, film, kÃ©pzomuvÃ©szet mufajokban. CÃ©lunk: vÃ¡ro-

sunkba ne csak akkor lÃ¡togassanak el a Balaton parton nyaralÃ³k, amikor 'rossz az ido', hanemnyÃ-ltak, beindult a
gyÃ¡ripar megtelepedÃ©se, polg

a vÃ¡ltozatos programok kedvÃ©Ã©rt jÃ¶jjenek ide Ã©s tÃ¶ltsenek is itt nÃ©hÃ¡ny napot. A szabadtÃ©ri e-

loadÃ¡sok helyszÃ-ne a VÃ¡r barokk Ã©pÃ¼letegyÃ¼ttese, a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zo mufajok a hÃ©t bizonyos napjai-

hoz kÃ¶todnek .

A VeszprÃ©mi NyÃ¡ri fesztivÃ¡lt a Szent IstvÃ¡n Nap ingyenesen lÃ¡togathatÃ³ esemÃ©nysorozat a zÃ¡rja.

A VeszprÃ©mi NyÃ¡ri FesztivÃ¡l keretÃ©n belÃ¼l kerÃ¼l megrendezÃ©sre kÃ©t speciÃ¡lis rendezvÃ©ny is,

amelyrol kÃ¼lÃ¶n adatlapot kÃ¼ldÃ¼nk: Vivace NemzetkÃ¶zi KÃ³rusfesztivÃ¡l; VeszprÃ©mi VigassÃ¡gok

Rendezo:Â VÃ¡rosi MuvelodÃ©si KÃ¶zpont

InformÃ¡ciÃ³:T.: 88/429-111

e-mail:vmk1@veszprem.hu

www.vmk.veszprem.hu
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Vivace NemzetkÃ¶zi Â KÃ³rusfesztivÃ¡l

JÃ¶jjÃ¶n el Ã–n is a Vivace NemzetkÃ¶zi KÃ³rusfesztivÃ¡l hangversenyire - 2003-ban jÃºlius 25-28 kÃ¶zÃ¶tt, 2004-ben jÃºlius
30. Ã©s augusztus 2. kÃ¶zÃ¶tt lesz ismÃ©t vidÃ¡m daltÃ³l hangos a vÃ¡ros!

TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³: www.vmk.veszprem.hu

JÃºlius legvÃ©gÃ©n, augusztus elejÃ©n minden Ã©vben vidÃ¡m daltÃ³l hangos a vÃ¡ros. Ekkor rendezik ugyanis a Vivace
NemzetkÃ¶zi KÃ³rusfesztivÃ¡lt, ahovÃ¡ a vilÃ¡g minden rÃ©szÃ©bol jelentkezhetnek Ã©nekkarok. KÃ¶zÃ¼lÃ¼k a legjobbak
nyernek meghÃ-vÃ¡st a fesztivÃ¡lra, amelynek fÃ³kuszÃ¡ban az Ã©let Ã¶rÃ¶mei Ã¡llnak.

Hogy mik ezek? Dalok a szerelemrol, a szÃ©psÃ©grol, a barÃ¡tsÃ¡grÃ³l, dalok a szÃ¼lofÃ¶ld szÃ©psÃ©geirol, megszÃ³lalhat
bennÃ¼k a terÃ-tett asztal Ã©s a jÃ³fajta itÃ³kÃ¡k dicsÃ©rete, a humor, a kalandvÃ¡gy Ã©s a mese...

CÃ©lunk bemutatni, hogy a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zo nÃ©pek, kultÃºrÃ¡k hogyan fogalmazzÃ¡k meg zenÃ©jÃ¼kben az Ã©lni jÃ³ Ã¼zene
cÃ©lunk az is, hogy a bebizonyÃ-tsuk: a kÃ³rusmuzsikÃ¡t mindenki Ã©lvezheti, nemcsak a vÃ¡jtfÃ¼luek!

Ã‰vrol Ã©vre hÃ©t-nyolcszÃ¡z ember Ã¼nnepli zajosan EurÃ³pa, Ã•zsia, Afrika Ã©s Amerika dalos kÃ¼ldÃ¶tteit, Ã©lvezi a
darabokbÃ³l Ã©s az eloadÃ¡sbÃ³l Ã¡radÃ³ derut, szurkol a kÃ³rusoknak, szavazataival dÃ¶nt az Ã©rtÃ©kes kÃ¶zÃ¶nsÃ©gdÃ-jrÃ
kÃ¶veti oket az Ã¶nÃ¡llÃ³ kiskoncertekre vÃ¡ros- Ã©s megyeszerte.

Rendezo:VÃ¡rosi MuvelodÃ©si KÃ¶zpont

InformÃ¡ciÃ³:T.: 88/429-111

e-mail:vmk1@veszprem.hu

www.vmk.veszprem.hu

VeszprÃ©mi Ãœnnepi JÃ¡tÃ©kok

A VeszprÃ©mi Ãœnnepi JÃ¡tÃ©kok olyan hÃ¡rom napos kulturÃ¡lis nagyrendezvÃ©ny, melynek mindhÃ¡rom napja mÃ¡s Ã©s m
zenei karakter kÃ¶rÃ© szervezodik. Ennek megfeleloen az opera, a hangszeres gitÃ¡rmuzsika Ã©s a jazz kap az esemÃ©nysor
keretÃ©ben egy-egy napot. MindhÃ¡rom nap csÃºcspontjÃ¡t vilÃ¡ghÃ-ru eloadÃ³k veszprÃ©mi fellÃ©pÃ©se jelenti. 2004-ben a
veszprÃ©mi VÃ¡rban felÃ¡llÃ-tott szÃ-npadon lÃ©p fel az argentin operatenor JosÃ© Cura Ã©s Kocsis ZoltÃ¡n, a vilÃ¡ghÃ-ru ma
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zongoramuvÃ©sz, a Nemzeti Filharmonikusok kÃ-sÃ©retÃ©ben, valamint Al Di Meola, az amerikai gitÃ¡rmuvÃ©sz, akit
tizenhÃ¡romszor vÃ¡lasztottak eddig a vilÃ¡g legjobb gitÃ¡rosÃ¡vÃ¡. Ok, Ã©s a mellettÃ¼k fellÃ©po magyar sztÃ¡rok: a Berlinben
Ã©lo SnÃ©tberger Ferenc gitÃ¡rmuvÃ©sz, vagy az â€ž5 Lakatos": Tony Lakatos, Roby Lakatos, Szakcsi Lakatos BÃ©la, Christi
Lakatos, Lakatos â€žPeczek" AndrÃ¡s erre az alkalomra Ã¶sszeÃ¡llÃ³ formÃ¡ciÃ³ja jelentik a minosÃ©get, mely az Ãœnnepi
JÃ¡tÃ©kok, a â€žVeszpremfest" rangjÃ¡t jelzi.

A program helyszÃ-ne a veszprÃ©mi VÃ¡r, MagyarorszÃ¡g egyik legszebb, legegysÃ©gesebb Ã©pÃ-tett kÃ¶rnyezete, melynek
18. szÃ¡zadi barokk homlokzatai tÃ¶kÃ©letesen visszatÃ¼krÃ¶zik, Ã©s pÃ¡ratlan dÃ-szletkÃ©nt szolgÃ¡ljÃ¡k az Ã¼nnepi jÃ¡tÃ©
egyedi hangulatÃ¡t. KÃ¶zvetlen kÃ¶rnyezetÃ©t az Ã‰rseki Palota homlokzata adja, melybe harmonikusan illeszkedik az
egyedi, barokkosan stilizÃ¡lt szÃ-npad, valamint a nÃ©zotÃ©r, mely kÃ©tezer Ã¼lohellyel vÃ¡rja a lÃ¡togatÃ³kat.

2004. augusztus 5-Ã©n, 6-Ã¡n Ã©s 7-Ã©n elso Ã-zben megy fel a kÃ©pzeletbeli fÃ¼ggÃ¶ny a VeszprÃ©mi Ãœnnepi JÃ¡tÃ©kok
szÃ-npadÃ¡n.

Rendezo:Â VeszprÃ©mi Ãœnnepi JÃ¡tÃ©kok Kft.

InformÃ¡ciÃ³:Â T.: 88/563-200

e-mail: info@veszpremfest.hu

www.veszpremfest.hu

Bovebb infÃ³:Â www.veszprem.hu
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