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RÁC KE VE

Fotó: Teszár Ákos

A SummerfeSt ráckeve Nemzetközi
folklórfeSztivál fővédNöke:
Szadai József, Ráckeve Város polgármestere
A feSztivál pArtNerei:
- Magyarok Öröksége Alapítvány, Százhalombatta
- Barátság Kulturális Központ, Százhalombatta
- Városi Művelődési Központ, Tököl
- CIOFF Magyarország – Folklórfesztiválok
Magyarországi Szövetsége, Budapest

veNdéglátó együtteSek:
Kéve Néptáncegyüttes, Bokréta Néptáncegyüttes
Ráckeve
Forrás Néptáncegyüttes, Százhalombatta
Délszláv Néptáncegyüttes, Tököl
A SummerfeSt ráckeve
Nemzetközi
folklórfeSztivál Szervezője:
Ács Károly Művelődési Központ, Ráckeve
feSztiváligAzgAtó: Budai Gábor
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„A létezés talán legillékonyabb művészete a tánc, melynek csak jelene van. A tánc a jelen, az életöröm
diadala, mely nem vágyik halál utáni mementóra, nem teremt maradandó alkotást, büszkén fittyet hány az
elmúlásra. Születik, s elhal, s mind újabb formákat teremt hús-vér építőanyagból, az emberből.”
(Nietzsche)
tisztelt ráckevei polgárok és vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket a 24. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztiválon.
Ezúttal is három város, Ráckeve, Százhalombatta és Tököl összefogásának köszönhető, hogy
megrendezésre kerül Pest megye egyik legjelentősebb kulturális rendezvénye.
Az idén is gondoskodtunk arról, hogy augusztusban 8 napon keresztül mindenki megtalálja
számítását az Ács Károly Művelődési Központ
által koordinált eseménysorozaton.
A legkisebbek számára Gyermekek Summerfestje lesz, Alma Együttes gyermekkoncerttel; a
kínálatban szerepel a Sziget Színház előadásában
a Cyrano musical, és ismét koncertet ad – visszatérő vendégként – a Csík Zenekar.
A Magyar Gála keretében fellép Ráckeve kiváló minősítést szerzett táncegyüttese, a „Kis-

tisztelt olvasók!

Szeretettel köszöntöm Önöket a 24.
Summerfest programfüzetével.
Évről-évre azért jelentetjük meg ezt
a kiadványt, hogy Önök időben tudjanak tájékozódni a fesztivál eseményeiről, és kicsit bővebben tanulmányozhassák a külföldi vendégeinkről szóló
információkat és több programelem leírását.
Biztosak vagyunk abban, hogy az idén is érdemes lesz mind a nyolc estét együtt töltenünk élményekkel gazdagodva, újra és újra rácsodálkozva
úgy a magyar, mint sok-sok más nemzet kultúrkincseire, népművészetére.
18 ország, 600 táncos és zenész, fergeteges ritmusok, színpompás népviseletek gondoskodnak
majd a kiváló hangulatról.
Az idén a folklórprogramok mellett két
dologra szeretném felhívni a figyelmet. Most
első alkalommal augusztus 19-én és augusztus
20-án Nemzetiségi Gasztronómiai Napokkal

Bokréta”, a Bokréta, a Kéve Néptáncegyüttes, a Felvidéki testvér-településünk együttese, a Lukanényei Citerazenekar és a Fölszállott a páva című
vetélkedőből ismert Sarjú Banda is.
Új programelemként augusztus1920-a a Nemzetiségi Gasztronómiai
Napok címet viseli. Kérjük Önöket, vegyenek
részt ezen rendezvényünkön is – természetesen a
már megszokott táncpanorámás esték, lampionos
csónakfelvonulás és a 20-i gálaműsor mellett.
Kívánom, hogy érezzük jól magukat a Summerfest minden napján.
Tekintsék meg, gyönyörködjenek Arany Rózsa
különdíjban részesült városunkban, és legközelebb is látogassanak el a Kultúra Magyar Városába, Ráckevére.
Szadai József
Ráckeve Város polgármestere

bővült a kínálat. Lesznek görög, szerb, sváb étel
és italkülönlegességek. Terveink szerint Ráckeve
testvérvárosainak ételspecialitásait is megízlelhetjük. Városunkat az országban már sokfele ismert „Vendeli lángos” fogja népszerűsíteni.
A másik újdonság, hogy a musical estre, a Csík
koncertre a jegyeket és a Táncpanoráma bérletet
már az interneten keresztül is megvásárolhatják.
Éljenek az elővételi és az online jegyvásárlás
lehetőségével, hogy időt és pénzt spóroljanak!
Bízom abban, hogy felhőtlen időjárásban és
felejthetetlen előadásokban lesz részünk a SUMMERFEST Nemzetközi Folklórfesztivál napjain.
Hívják el rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket
is, hiszen a fesztivál szó jelentése: ünnep, és ünnepelni együtt jó igazán.
Önöket is hívja és várja Ráckeve a SUMMERFEST minden eseményére!
Budai Gábor
fesztiváligazgató
és az Ács Károly Művelődési Központ munkatársai
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KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

2017. augusztus 12. szombat

STIHL TIMBERSPORTS®
CHAMPIONS TROPHY

A legjobbak
legjobbjai – a
világ legkeményebb favágóversenye.
Nyolc versenyző és négy versenyszám gyors egymásutánban:
augusztus 12-én 16:00 magyarországon a champions trophy
keretein belül nyolc hazai versenyző méri össze tudását a fejszés és fűrészes versenyszámok akciódús és feszültséggel teli
versenyén. A megmérettetésen egyenes kieséses rendszerben
dől el, hogy sportfavágásban ki a legjobb a legjobbak között.
Aki veszít, kiesik.
A Champions Trophy-n a STIHL TIMBERSPORTS® hat versenyszámából összesen négyben mérhetik össze tudásukat a versenyzők; a versenyszámok egymás után, megszakítás nélkül
következnek, az egyes számok legjobb ideje akár egy perc körüli
is lehet. Az első szám, a Stock Saw motorfűrészes szám után a fejszével végzett Underhand Chop versenyszám, majd a közel két
méter hosszúságú, egy emberes fűrésszel végzett Single Buck
következik. A sort a Standing Block Chop zárja, amely a fa fejszével történő kivágását szimulálja. A versenyzőknek mindent bele
kell adniuk, az eredményről sokszor csupán századmásodpercek
döntenek! A versenyszámok gyors egymásutánja magasfokú
kitartást, precizitást és taktikát követel a sportolóktól, akik akár a
teljesítőképességük határát is elérhetik.
A negyeddöntőkben, elődöntőkben, valamint a kis és nagy döntőkben a versenyzők egymás ellen versenyeznek, aki az egymás
elleni küzdelemben alulmarad, az kiesik a versenyből. A feszültség így
végig garantált. A verseny
összideje kb. másfél óra.
A világ legjobb sportfavágói az augusztus12-i
verseny résztvevői a 2017.
július 8-i magyar bajnokságon elért eredmények
alapján.

KAJAK-KENU
MARATON
VB válogató
verseny

Helyszín: Ráckeve, Vadkacsa Szabadstrand. A belépés ingyenes!
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2017. augusztus 13. vasárnap 20:00

Sziget Színház bemutatja:
CYRANO
Romantikus musical

„A nagy orrú lovag legendája életre kel, mert jól csak a szívével lát az ember!”

Külcsín vagy belbecs? Ez az emberi lélek örök dilemmája. Lehet-e szeretni valakit, aki csúnya? Tud-e a szív győzedelmeskedni a társadalmi elvárásokkal szemben? Előnyt élvezhet-e
az igaz szeretet? Olyan korszakot élünk, ahol ez a téma központi szerepet kap a mai ember
életében, mert egyre erősebb bennünk a felismerés, miben is rejlik az igazi boldogság. A
XVII. századi Párizsban játszódó történet főhőse a kiváló költő, és páratlan kardforgató
Cyrano de Bergerac, aki esküdt ellensége minden képmutatásnak. A férfi nemes lelkű, gyöngéd szerelmes, aki hatalmas orra miatt szerelme viszonzására sohasem számíthat.
Szívszerelme, Roxán egy nála átlagosabb észbeli képességű férfit részesít előnyben,
Christiant, aki azonban fiatal és jóképű, ráadásul Cyrano barátja. Cyrano Christian nevében
udvarol csodálatos versekben Roxánnak, az ő kedvéért védi a fiút a háborúban. Az ifjú azonban mégis elesik, Roxán kolostorba vonul, és már túl későn
jön rá az igazságra, ki is írta a
leveleket valójában… „Csak
egyet szerettem egész életemben, s kétszer vesztettem el!”
A kérdés örök és időtlen: vajon
mi erősebb, a szerelem vagy a
barátság, s mi fontosabb, a szépség avagy a szellem?
Szereposztás:
Cyrano de Bergerac: Pintér Tibor
Roxán: Ilyés Jenifer
Christian: Mohácsi Márk
Duenna: Lőrincz Andrea
Le Bret: Csizmadia Ákos
Guiche gróf: Dancs János
Ragueneau: Bencze Sándor
Montfleury: Kohautek Csaba

Alkotói stáb:
Zeneszerző: Szekeres Géza

Dalszöveg: Bradányi Iván

Rendező: Pintér Tibor

Koreográfus: Patuzzi Mónika

Díszlet: Domján Gábor

Technikai vezető: Csukay Zoltán

Helyszín: Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpada. Eső vagy rendkívül rossz
időjárás esetén az előadás az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre. (Ráckeve, Kölcsey F. u. 7.) Belépőjegy: elővételben 1.700 Ft, helyszínen 2.000 Ft

2017. augusztus 14. hétfő 20:00
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A 2013-ban Kossuth-díjjal kitüntetett
CSÍK ZENEKAR koncertje
Vendégművész: KISS TIBOR

„Negyed évszázada, hogy a magyar népzenei
élet egyik lelkesen tanuló, tudását szeretettel
továbbadó, bátran, igényesen alkotó, elismerten népszerű együttese a Csík Zenekar.
Ahogyan a szerelem is tud gyönyörű
ugyanakkor gyötrelmes lenni, úgy a népzene
szeretetében eltelt 25 év is tudott göröngyös
útra vinni, illetve egekig felemelő boldogságot adni. Kívánom mindazoknak, akik kíváncsian, figyelemmel kísérik a munkánkat, hogy még sokáig leljenek örömet koncertjeinken az
általunk játszott dallamok hallgatásában. Ezzel magunknak is kívánom ezt, hiszen hosszú
ideig szeretnénk még mosolygó szemű, boldog, meghatott arcokat látva játszani, tudva, hogy
van kinek muzsikáljunk.” – Csík Zenekar
A zenekat tagjai: majorosi marianna ének, Barcza zsolt cimbalom, Bartók józsef
bőgő, csík jános hegedű, kunos tamás brácsa, makó péter fúvós, Szabó Attila hegedű.

kiSS tiBor zeNéSz, képzőművész, dalszövegíró, a QUIMBY alternatív rockegyüttes gitáros frontembere, előadóművész. Zenei ízlésére a sokoldalúság a jellemző, a komoly
zenétől Rahmanyinovtól kezdve Leonard Cohen, Elvis Presley, Tom Waits zenéjén át Blind
Willy Johnsonig.
Biográfia: Eredetileg képzőművész akart lenni, 16 éves kora körül
kezdett a zenével komolyabban foglalkozni. A gitározást autodidakta
módon művelte, a dunaújvárosi Münnich Ferenc Gimnázium Október
nevű rockzenekarában játszott bátyjával Kiss Endrével, Mikuli Ferenc
basszusgitárossal és Varga Livius énekes-dobossal. 1991-ben megalapítják a Quimby együttest. Diplomáját 1997-ben szerzi a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen. Zenei teljesítménye mellett költőként is
számon tartják, dalszövegei sokak szerint önálló versekként is megállják helyüket, válogatott művei megjelentek a József Attila Kör kiadásában, Ventilátor blues
címmel. Nemcsak képzőművészként és zenészként dolgozik, hanem hangoskönyveken is
szerepel előadóként. Tanárként 2007-ben mutatkozott be a Magyar Íróakadémia Dalszövegíró Mesterkurzusán, ahol Varga Liviussal együtt tartott előadásokat.
Helyszín: Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpada. Eső vagy rendkívül rossz
időjárás esetén az előadás az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre, viszont itt helyszűke miatt nem áll módunkban ülőhelyeket biztosítani. (Ráckeve,
Kölcsey F. u. 7.) Belépőjegy: elővételben 3.000 Ft, helyszínen 3.500 Ft
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2017. augusztus 15. kedd 17:00

GYERMEKEK SUMMERFESTJE
ALMA EGYÜTTES

A családi koncert során az egyedi stílusú
etno zenét játszó együttes improvizatív
módon kezeli a táncos-zenés együttlétet: a
gyerekek, sőt a szülők is aktív részesei és
formálói a sok vidámsággal fűszerezett
műsornak. Sikerük kulcsa a gyermeklelket
megérintő őszinteségben, a „nevető”-, és
„tánc-izmokat” egyaránt megmozgató képességükben rejlik.

Helyszín: Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpada. Eső vagy rendkívül rossz
időjárás esetén az előadás az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre. (Ráckeve, Kölcsey F. u. 7.) Belépőjegy: elővételben 800 Ft, helyszínen 1.000 Ft

2017. augusztus 15. kedd 20:00
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MAGYAR GÁLA

Kéve Néptáncegyüttes, Bokréta Néptáncegyüttes,
Rőzse Néptáncegyüttes, a Lukanényei Citerazenekar
és a Sarjú Banda műsora

A Kéve Néptáncegyüttes 33 éves múltra tekint vissza. Utánpótlás csoportja
a Bokréta pedig már 25 éve alakult. Céljuk a magyar nyelvterület táncainak,
hagyományainak megismerése, színpadi alkalmazása, a koreográfiákon
keresztül a magyar tánckincs ismertté tétele.
1997-ben a Ráckevei Önkormányzat Közművelődési Díjjal, 1998-ban a
Megyei Önkormányzat Pest Megye Művészetéért díjjal ismerte el az együttes magas színvonalú tevékenységét. A tánccsoport kétszer is minősült. 2008 végén pedig a negyedszáz
éves Kéve megkapta a Megyei Önkormányzat Közművelődési Díját és a
Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest megye Népművészetéért Díját.
Együttes vezető: Budai Gábor
Tánckar vezetők: Kakuk Pál,
Berger-Budai Gréta
Kísér: Bara Zenekar

Helyszín: Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpada. Eső vagy rendkívül rossz
időjárás esetén az előadás az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre. (Ráckeve, Kölcsey F. u. 7.) Belépőjegy: elővételben 600 Ft, helyszínen 800 Ft
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KÉP Zõ Mû VÉ SZE TI PROG RA MOK
Augusztus 15-18-ig minden délután 15 órától

MûVÉSZETI ÉS KÉZMûVES PARK
Kézműves foglalkozások gyermekeknek.
Minden nap más és más.

Helyszín: Ács Károly Művelődési Központ
Belépés DÍJTALAN!

KEVE GALÉRIA
(Kossuth Lajos utca 49.)

kozma istván festőművész kiállítása
Megnyitó: 2017.07.20. csütörtök 18:00
Tel.: 06-24-519-035

PATAy LÁSZLÓ VÁROSI KÉPTÁR
(Kossuth Lajos utca 26.)

A 20. századi természetelvű festészet
és a város környékén élő művészek
bemutatkozása, valamint Patay László
(U) Munkácsy-díjas festőművész
állandó kiállítása tekinthető meg.
Tel.: 06-24 424-053

KíSÉRLETI GALÉRIA

(Ács Károly Művelődési Központ, Kossuth L. u .51.)
Augusztus 13. vasárnap – augusztus 29.
pávA pulyák ii. farkas józsef fotókiállítása
„feSztiválfotók” molinó kiállítás
Helyszín: Szegedi Kis István sétány
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RÁCKEVE VENDÉGEI
BASkíriA
folk music ensemble of Song and dance miras

Baskíria vagy Baskírföld,
hivatalosan Baskír Köztársaság,
autonóm köztársaság Oroszország európai részének keleti
peremén, a Déli-Urálban, az
Oroszországi Föderáció tagja.
Székhelye Ufa. Délről és délnyugatról az Orenburgi terület,
nyugatról Tatárföld és Udmurtföld, északról a Permi határterület és a Szverdlovszki terület,
keletről a Cseljabinszki terület
határolja. Területe 143 600 km², 2002-ben népessége 4,104 millió fő volt, népsűrűsége 29 fő/km². A köztársaság zászlajában látható sárga szimbólum a kuráj növény
virága, mely növényből készül a baskír nemzeti fúvós hangszer, amelynek neve
szintén kuráj. A növény hét ága a baskír nép hét alapító törzsét szimbolizálja. Ufa
az iszlám oroszországi központja, itt épül az ország legnagyobb mecsetje.
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coStA ricA
ensamble folklórico gamonal

Costa Rica (jelentése spanyolul „gazdag part”) a középamerikai kontinenshídon elterülő ország.
Karib-tengeri és csendes-óceáni partvidékét keskeny síkság
kíséri. Az ország magját alkotó, 1500 m
átlagmagasságú fennsíkot a Kordillerák
vulkánokkal tűzdelt
láncai fogják közre.
Trópusi éghajlatú földjein jelentős a mezőgazdaság. Említésre méltó az ország
kőolaj- és bauxitbányászata. Az országban a hivatalos nyelv a spanyol, de beszélik
még az angolt is. Kiváló éghajlat és tengerpart csábítja a turistákat az országba.
Iglesia Las Mercedes Costa Rica legismertebb temploma, és egyike az ország legtöbbet látogatott épületeinek, állítólag ellenáll a legnagyobb földrengéseknek is.

pArAguAy
elenco folklórico San lorenzo
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Paraguay nevét
legnagyobb folyójáról kapta. Az indián
eredetű név jelentése: „papagájok vize”.
Felszínét a Paraguay
– mocsarakkal tarkított, őserdővel borított – völgye osztja
két részre. Mezőgazdaságának alapja az
állattenyésztés (szarvasmarha). A növénytermesztés (rizs, bab, búza, kukorica) alárendelt, a jerba tea és
a citrusfélék feldolgozása valamint exportja növekszik. Narancsolaj előállításában
világelső, az össztermelés kétharmada származik innen. Erdőségei értékes
keményfákat adnak. Vízenergiában gazdag ország, villamosenergia-szükségleteinek 99%-át vízerőművek fedezik. A mezőgazdasági termékek feldolgozása (húsfeldolgozás) számottevő. Paraguay történetének egyedülálló vonása a jezsuita
missziók szerepe.
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leNgyelorSzág
Song and dance ensemble "Silesianie" at the unisersity
of economics is katowice

Lengyelország nagy
része síkság, az átlagos tengerszint feletti
magasság 173 méter.
A hegyvidékek közé
tartozik a déli határon
a Szudéták és a Kárpátok, melynek része
a Tátra, ahol Lengyelország legmagasabb
pontja, a Rysy (magyarul: Tengerszemcsúcs) emelkedik.
Lengyelország éghajlata mérsékelt kontinentális, hideg, felhős, csapadékos, mérsékelten hideg telekkel és enyhe nyarakkal, amelyeket szintén sok csapadék jellemez. Északon emellett óceáni éghajlat jellemző. A jég formálta Mazuri-tóhátság a
leglátogatottabb tóvidék az országban, vonzó turistacélpont.
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RÉSZTVEVÔ EGyÜTTESEK, ORSZÁGOK
BrAzíliA
conjunto folclórico Arte Native

A Brazil Szövetségi
Köztársaság Dél- és
Latin-Amerika legnépesebb és legnagyobb
kiterjedésű
országa.
Délen Uruguay-jal, délnyugaton Argentínával,
Paraguay-jal és Bolíviával, nyugaton Peruval és
Kolumbiával, északon
Venezuelával, Guyanával, Suriname-mel és
Francia Guyanával határos.Brazíliában találhatjuk bolygónk legnagyobb folyóvízrendszerét. Az ország
nagy kiterjedése, változatos domborzata, váltakozó magasságai és levegő-áramlatai
miatt sokszínű éghajlat jellemzi.A portugálok, akik először léptek Brazília földjére
a 16. században, magukkal hozták az európai kultúrát. Természetesen ez a kultúra
keveredett a helyi őslakosság kézművességével, zenéjével, szokásaival. A brazil
kultúra több mint az egyszerű keveréke a fehérek, feketék és az indiánok kultúrájának. Ez a három kultúra befészkeli magát a brazil életérzésbe és a brazilok cselekedetibe. Ma már nem lehet megkülönböztetni a három forrást. A földrész leggazdagabb népművészetével rendelkeznek.

chile
grupo folclórico pregón criollo

Chile, hivatalosan a Chilei Köztársaság független köztársaság Dél-Amerikában, az Andok hegyvonulatai és a
Csendes-óceán között. Több európai
országból is érkeztek bevándorlók az
államba, főleg olaszok. Ezenkívül
németek vannak viszonylag jelentős
számban, és magyar származásúak is
élnek itt. Az ország nagy észak-déli
kiterjedéséből következően az időjárás
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változatos, nehéz általánosságban beszélni róla. Északon sivatagok vannak, délkeleten tundrák és gleccserek. A legfontosabb alapanyagok a tenger gyümölcsei, a
marhahús, a friss gyümölcsök és a zöldségek. A chilei borok fantasztikusak, de
finom a pisco sour is, amely brandyből, citromléből, tojásfehérjéből és porcukorból
készült koktél.

grúziA
kazbegi folk dance group

A Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között fekvő köztársaság már
Elő-Ázsia része. Grúzia az évek
során függetlenítette magát Oroszországtól. Így az országban a grúzokon és az örményeken kívül oroszok is élnek. Grúzia kulturális
örökségét a két kultúra tovább gazdagította. Az ország a Kaukázus
lábánál fekszik, ebből következik,
hogy éghajlata hegyvidéki, de a
mediterrán hatás is érvényesül.
Északi szomszédja Oroszország,
délről Törökország és Örményország, keletről Azerbajdzsán határolja.
A grúz kultúra gazdag és ősi, gyökerei háromezer évre nyúlnak vissza az időben.
A bor termelése Grúziában a történelem előtti időkben kezdődött, és máig az ország
gazdaságának fontos részét képezi.

hoNdurAS
Asociacion cultural zorzales de Sula

Honduras jelentése spanyolul „Mélységek”, Magyarországnál nem sokkal nagyobb
ország Közép-Amerikában.
Hondurasnak változatos növény és állatvilága van. Több
mint 6000 szövetes növény
található, ebből 630 orchidea,
ezen kívül 250 kétéltű és hüllőfaj, több mint 700 madárfaj, és
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110 emlősfaj, melynek fele denevér. Az egyik legismertebb hondurasi étel a baleada
nevű tortilla. Islas de la Bahía megye egyik szigetét, Utila-t a Karib-tenger egyik legjobb búvár úti céljának tartják. A Karib térség legolcsóbb kurzusaival, Utila szigetén
több új búvár kap oklevelet, mint bárhol máshol a világon. Utila azonban nem csak
a búvárkodás miatt az egyik legnépszerűbb turista látnivaló Hondurason. A többi vízi
sportok mellett, mint az úszás, a könnyű búvárkodás, a paddle-boarding (álló szörf)
és kajakozás, a turisták túrázhatnak vagy lovagolhatnak is a dzsungelben, felfedezhetik a barlangokat és felmászhatnak a Pumpkin Hill tetejére.

iNdoNéziA
lucy mariati folk dance group

Az indonéz szigetvilág
közel 5000 km-re délre
húzódik Ázsiától a Csendesóceánban. Természeti és kulturális változatossága régóta
vonzza a külföldieket. A szigeteket 300 népcsoport
lakja, különböző kultúrával
és különböző nyelvjárással.
365 nyelvet és dialektust
beszélnek itt. Szigetvilága
több mint 13000 szigetből
tevődik össze. Szárazföldi
határvonalat oszt meg Malajziával és Pápua Új-Guineával. A teljes területnek
mindössze 10%-a alkalmas
földművelésre, míg kétharmadát erdőségek és mocsaras területek foglalják el.
Élővilága csodálatosan változatos. Az olyan jelentős
dinasztiák, mint a buddhista
Srivijaya császárság és hindu Mataram királyság, a 7. század végén jelentek meg Jáva és Szumátra szigeteken.
A hinduizmus utolsó jelentős királysága a Majapahit. Sok ételükön érezhető a kínai
hatás, de természetesen vannak kifejezetten indonéz specialitások. Minden étel alapvetően rizsből készül, amit fűszerekkel ízesítenek, tálaláskor pedig vékonyan kisütött
tojással díszítenek.
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kANAdA
macculloch dancers

Kanada az észak-amerikai kontinens nagy részét lefedi. Az ország területe az Atlantióceántól a Csendes-óceánig terjed, északon pedig az Jeges-tengerig ér. Délen és északkeleten az Amerikai Egyesült Államokkal határos. Kanada teljes területe alapján számolva

a világ második legnagyobb országa. Főleg az északon található számtalan sziget miatt
partvonala a leghosszabb a világon: 243 000 km. A népesség megoszlása szélsőséges: a
kedvezőbb éghajlat miatt a mintegy 32 millió kanadai 80%-a a déli határ 200 kilométeres
körzetében él. A legsűrűbben lakott régió a Nagy-tavak vidéke és a Szent Lőrinc-folyó.
Ezen a termékeny területen telepedtek le először az európaiak. Kanada két hivatalos nyelve az angol és a francia.

kolumBiA
fundatión Artistica del tundama

Dél-Amerika északnyugati részén
fekvő ország, nevét a kontinens európai
felfedezőjéről,
Kolumbusz
Kristófról kapta. A szárazföldön keleten Venezuela, délkeleten Brazília,
délen Ecuador és Peru, északnyugaton pedig Panama határolja. Mind az
Atlanti-, mind pedig a Csendes-óceánon van partszakasza. Az őslakos
indiánok, spanyolok és más európaiak, afrikaiak, amerikaiak együtt alakították ki Kolumbia mai, modern kultúráját. Az ország számos ünnepséggel és fesztivállal rendelkezik, melyek
többsége a gyarmatosítás során átvett
katolikus valláshoz köthető.

litváNiA
folk dance ensemble Sietuva
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Litvánia, hivatalosan Litván Köztársaság (litvánul Lietuvos Respublika, Lietuva)
állam Északkelet-Európában, a Balti-tenger partján. Legnagyobb része hullámos
alföld, 100 méternél alacsonyabban fekvő terület. Az ország legmagasabb pontja 292
méteres. A terület 30%-át tavak, mocsarak és erdőségek borítják. Kb. 100 km hosszú
partvonallal rendelkezik, amelyből csak 38 km-nek van közvetlen kijárata a Baltitengerre. Az egyetlen nagy tengeri kikötő, Klaipėda a Kur-öböl keskeny bejáratánál
van. Ez egy sekély lagúna, amely délre egészen Königsbergig tart. Van olyan számítási mód, amely szerint a litván főváros, Vilnius mindössze néhány kilométerre délre
van Európa földrajzi középpontjától.

Borostyán lelőhely. A kiterjedt erdőkben szarvast, rókát, vaddisznót vadásznak.
A védett területeket főleg mocsarakban alakították ki.
A litván pogány vallás valószínűleg animisztikus természetvallás volt, azaz a természet részeként felfogott emberek és állatok, növények, kövek között nem éreztek
éles határt. A népviseletek tájegységenként változnak: több vidéken is a kockás szoknya volt a parasztasszonyok jellegzetes viselete. A kötény mintázata, hossza szintén
vidékenként eltérő sajátosságokat mutat. Négy litván területnek alakult ki sajátos
népviselete.

mexikó
Ballet folclórico municipal "el
huizache" de él Arenal

Az óriási közép-amerikai ország Guatemalával, az
Egyesült Államokkal és Belizzel határos partjait a
Csendes-óceán és a Karib-tenger mossa. Változatos
felszíni formákat rejt magában, található itt ugyanis
sivatag, hegyvidék, termékeny alföld és a trópusi szavanna is. Éghajlata a felszínnel együtt változik. A
mexikóiak vendégszeretők és derűsek, különösen a
turistákkal szemben kedvesek. Az egész ország
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hagyományokkal és történelemmel átitatott. Aki csak a fővárost nézi meg, az önmagával szemben követ el bűnt, hiszen az ország változatos felszíne és a maja, azték,
olmék és toldék emlékek is sok érdekességet rejtenek. Az ország gasztronómiája
három fő ételen alapszik: a tortillán, a babon és a chilin.

portugáliA-mAdeirA
grupo folclórico da casa do povo da camacha

A vulkáni eredetű Madeira-szigetek legnagyobbika az Atlanti-óceánban,
Lisszabontól 978 km-re. A szigetet Lila sziget néven a rómaiak is ismerték. Egy
romantikus történet szerint két szerelmes, Robert Machim és Anna d'Arfet 1346-ban
Angliából Franciaországba akart szökni, de egy erős vihar eltérítette hajójukat, és
Madeira partjaira vetődtek, valószínűleg a később tiszteletükre Machico-nak keresztelt város helyén. A sziget mindkét, messze földön híres népi iparágát – a kosárfonást
és a hímzést – az angol telepesek honosították meg. Az azóta világhírűvé vált madeira hímzéseket 1860 táján Elisabeth Phelps kezdte exportálni és népszerűsíteni.

Népviselet: A hűvösebb vidékeken főleg a férfiak hordják a jellegzetes kötött gyapjúsapkát (barreta de lã). Korábban főleg a barna és a drapp árnyalatokat kedvelték,
újabban mind élénkebb színek hódítanak. A mezőgazdasági és egyéb földmunkákhoz
hagyományosan félhosszú bőrcsizmát húznak. Nőkön az egykori népviseletre emlékeztető tarka gyapjúszoknyát, fehér blúzt, a vállon átvetett piros kendőt, csücskös kis
sapkát hétköznapokon már leginkább csak a funchali virágpiacon látni. A népviseletet ápoló hagyományőrző csoportok rendszeresen fellépnek az ünnepeken, részt
vesznek a karneválon. A szállodákban és éttermekben gyakran hivatásos folklórcsoportok lépnek fel.

SzArdíNiA
Associazione cittá di Quarto 1928

Szardínia a Földközi-tenger második,Európa nyolcadik, és a világ negyvenhatodik legnagyobb szigete, amely Olaszország, Spanyolország, Tunézia és
Franciaország (Korzika) között helyezkedik el. Olaszország régiója, különleges
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autonómiával ellátott terület.
A „nurági” kor kezdetén, úgy
Kr. e. 1500-ban a mükénéiek a
szigetet Hyknusának hívták.
Ennek jelentése valószínűleg a
„Hükszoszok szigete” (nusa =
sziget), akiket Kr. e. 1540-ben
I. Jahmesz üldözött el Egyiptomból. A sziget másik neve
Sandalyon („lábnyom”) volt,
feltehetően a sziget alakja
miatt. A Szardínia a shardanák
népének („tengeri emberek”)
nevéből ered, az ő támadásukat verte vissza III. Ramszesz egyiptomi fáraó Kr. e.
1180-ban. Szardínia partjainak hossza 1897 km, délen és nyugaton homokosak,
északon és keleten sziklásak. A szigeten élő nép a szárd. Hagyományosan elsősorban pásztorkodással és halászattal foglalkoznak. Szardínián az ünnepek elválaszthatatlan része a néptánc, a zene, és a gyönyörű, hagyományos viselet bemutatása.
Gyakran fontos szereplők a lovak is, például a S'Ardia di Sedilo ünnepen Oristano
megyében. Az eseményt Constantinus császárnak dedikálják, és egy lovasverseny
köré szerveződik, amelynek résztvevői azokra az ókori lovagokra emlékeznek, akik
életüket adták a Szent Kereszt védelméért.

SzerBiA
kud „Branislav Nusic” vladicin han

Szerbia Dél-Kelet-Európai állam, a Balkán-félsziget középső és északi részén,
illetve a Kárpát-medence déli részén. Az utóbbi száz év során Szerbia határai többször és jelentősen változtak, és számos államalakulatnak volt a tagja.Az Alföld déli
vidéke a Száva és a Duna vonalától délre végződik, de a Morava-völgyben mélyen
benyúlik a Balkán-félszigetre. Szerbiát a görög időkben
a trákok lakták. Az első
állam ezen a területen a
Római Birodalom volt,
amelynek több provinciája is
volt az ország területén. Az
ország mai lakosai, a szerbek a 7. század második
felében foglalták el a terület,
valószínűleg bizánci hívásra.
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TÁNC PA NO RÁ MA

Augusztus 16. és 19-e között esténként a Művelődési Központ szabadtéri színpadán
négy-öt ország együtteseivel találkozhatnak, ahol egy képzeletbeli földkörüli utazás
keretében csodálhatják meg a résztvevő nemzetek népzenéjét, néptáncát, népviseletét.
Rossz idő esetén a programokat az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnokában tartjuk meg. (Ráckeve, Kölcsay F. u. 7.)
Műsorvezetők:
Szabó Erika, színművész
Zsikó Zsuzsanna, népdalénekes

táncpanoráma i.
2017. augusztus 16.
szerda 20:00

Fellépők:
Brazília, Chile, Litvánia, Kanada

táncpanoráma ii.
2017. augusztus 17.
csütörtök 20:00

Fellépők:
Mexikó, Szardínia, Indonézia, Szerbia

táncpanoráma iii.
2017. augusztus 18.
péntek 20:00

Fellépők:
Grúzia, Honduras, Kolumbia, Portugália-Madeira

táncpanoráma iv.
2017. augusztus 19.
szombat 18:00

Fellépők:
Baskíria, Costa Rica, Paraguay, Lengyelország
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NEMZETISÉGI GASZTRONÓMIAI NAPOK
2017. augusztus 19-20. szombat-vasárnap

Augusztus 19. szombat

10:00-tól Nemzetiségi Gasztronómiai Napok
a Szegedi Kis István sétányon
- görög, szerb, szlovák sváb ételek,
„Vendeli lángos”
- színpadi műsorok és térzene
- Ráckeve testvérvárosainak ételspecialitásai
(Meghívott települések: Lukanénye,
Gyergyócsomafalva , Székelykeve,
Baktalórántháza )
- borvásár
- mézek, lekvárok, sajtok, kézműves termékek
18:00
Táncpanoráma IV. (Ács Károly Művelődési
Központ szabadtéri színpada)
21:00
Vízikarnevál - Lampionos csónakfelvonulás
22:30
Vízparti Party a Szegedi Kis István
sétányon, zenél a Kőrös Party Band

Augusztus 20.vasárnap

10:00-tól Nemzetiségi Gasztronómiai Napok
a Szegedi Kis István sétányon
- görög, szerb, szlovák sváb ételek,
„Vendeli lángos”
- színpadi műsorok és térzene
- Ráckeve testvérvárosainak ételspecialitásai
(Meghívott települések: Lukanénye,
Gyergyócsomafalva , Székelykeve,
Baktalórántháza )
- borvásár
- mézek, lekvárok, sajtok, kézműves termékek
18:00
Szent István-napi ünnepség (Szent István tér)
19:00
Zenés-menettáncos felvonulás
20:00
Summerfest Nemzetközi Gálaműsor
a meghívott országok részvételével
(Savoyai Kastély előtti Duna-part)
22:30
Ünnepi tűzijáték
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ÖKuMENIKuS IMÁDSÁG

2017. augusztus 18. péntek 11:00

Közös imádság a Ráckevén vendégeskedő külföldi csoportok, valamint a
Kéve, Bokréta és Dínomdánom együttes részvételével. A szereplők nemzeti
viseletükben vesznek részt a ceremónián, melynek keretében eléneklik
saját békét áhító énekeiket.

Helyszín: Római Katolikus Templom
(Ráckeve, Szent István tér 20.)

VíZIKARNEVÁL - lampionos csónakfelvonulás
2017. augusztus 19. szombat

Tekintse meg ezt az egyedülálló vízi felvonulást, melyen látványosan feldíszített és kivilágított csónakok, hajók, vízi egységek versengenek a legszebb hajóknak járó díjakért.
A nagyszabású felvonulás a Szegedi Kis István sétányra érkezik
meg, ahol az eredményhirdetés
után (kb. 22.30 óra – P. E. K. színpad) a fergeteges Vízparti Utcabál
veszi kezdetét.
Belépés díjtalan! Szeretettel várunk mindenkit résztvevőként is!
Előzetes jelentkezés a Művelődési Központban.
Gyülekezés, regisztrációk és
versenysorszámok kiosztása 20.00
órától a Savoyai Kastély előtti Duna szakaszon. A felvonulás sötétedéskor indul.
A díjakért csoportosan és egyénileg is lehet versengeni! Várjuk a jelentkezőket!
Program:
21.00 Lapionos csónakfelvonulás
22.30 Csónakfelvonulás eredményhirdetése
23.00 Utcabál: Körös Party Band (Helyszín: Szegedi Kis István sétány, PEK színpad)
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SZENT ISTVÁN NAP

2017. augusztus 20. vasárnap 18:00

Ünnepi megemlékezés a Szent István Nap és az
Államalapítás évfordulója alkalmából augusztus 20-án 18
órakor.
- Köszöntő beszédet mond: Szadi József Ráckeve Város
polgármestere
- Ünnepi beszédet mond Miskei Antal
egyetemi docens
- Fellépnek: A Ráckevei Vénusz Színház színészei
- Az új kenyér megszentelése és megáldása
Helyszín: Szent István tér

NEMZETKÖZI FOLKLÓRGÁLA

2017. augusztus 20. vasárnap 19:00

A Summerfest Nemzetközi Folklórfesztiválon szereplő összes ország táncosainak, zenészeinek részvételével fergeteges menettáncos felvonulás részesei lehetnek 19 órától.
Gyülekezés és indulás a Szent István térről, érkezés a történelmi városközponton keresztül
a Savoyai Kastély parkba a fesztivál színpadhoz.
A gálaműsorban minden együttes bemutatja saját nemzete folklórkincseit, hogy Önök ismét találkozhassanak a világörökség lenyűgöző gazdagságával.
Az esti műsort hagyományosan, új elemekkel tarkított ünnepi tűzijáték zárja. Műsorvezető:
Szabó erika, színművész
19.00 zenés jelmezes felvonulás
(útvonal: Szent István tér – Kastély park, Fesztivál színpad)
20.00 Nemzetközi folklórgála
A Gálaműsort megnyitja: Szadai József Ráckeve Város polgármestere
Köszöntőt mond: Vincze Andrea, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége és a
CIOFF Magyarország Elnöke.
A Nemzetközi Folklórgálában fellépnek:
Kéve Néptáncegyüttes, Bokréta Néptáncegyüttes, Brazília, Chile, Litvánia, Kanada,
Mexikó, Szardínia, Indonézia, Szerbia, Grúzia,
Honduras, Kolumbia, Portugália-Madeira,
Baskíria, Costa Rica, Paraguay, Lengyelország
kb. 23.00 tűzijáték
Helyszín: Savoyai Kastély előtti Duna-part –
Fesztivál színpad, Ráckeve, Kossuth L. u. 95.
Az előadás ingyenes!
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RÁCKEVEI PROGRAMOK

Augusztus 13 – augusztus 29.
„fesztiválfotók” molinó kiállítás

Augusztus 13. vasárnap
20:00 cyrano musical a Sziget Színház
előadása

Augusztus 14. hétfő
18:00 páva pulyák ii. farkas józsef
fotókiállítása
20:00 A csík zenekar koncertje
vendégművész: kiss tibor

Augusztus 15. kedd
gyerekek Summerfestje
15:00 művészeti és kézműves park
17:00 gyermek előadás: Alma együttes
koncertje
20:00 Magyar Gála: Kéve, a Bokréta,
a Rőzse Néptáncegyüttes,
a Lukanényei Citerazenekar
és a Sarjú Banda műsora

Augusztus 16. szerda
15:00 művészeti és kézműves park
20:00 táncpanoráma i.: Brazília, chile,
litvánia, kanada
Utána: táncház

Augusztus 17. csütörtök
15:00 művészeti és kézműves park
20:00 táncpanoráma ii.: mexikó,
Szardínia, indonézia, Szerbia
Utána: táncház

Augusztus 18. péntek
11:00 ökumenikus imádság a katolikus
templomban
15:00 művészeti és kézműves park
20:00 táncpanoráma iii.: grúzia,
honduras, kolumbia, portugáliamadeira
Utána: táncház

Augusztus 19. szombat
10:00-tól Nemzetiségi gasztronómiai
Napok a Szegedi kis istván
sétányon, egész nap
Színpadi műsorok és térzene
18:00 táncpanoráma iv.: Baskíria,
costa rica, paraguay,
lengyelország
21:00 vízikarnevál – lampionos
csónakfelvonulás
22:30 vízparti party a Szegedi kis istván
sétányon, zenél a kőrös party Band

Augusztus 20. vasárnap
10:00-tól Nemzetiségi gasztronómiai
Napok a Szegedi kis istván
sétányon, egész nap
Színpadi műsorok és térzene
18:00 Szent istván-napi ünnepség a Szent
istván téren
19:00 zenés-menettáncos felvonulás
20:00 Summerfest Nemzetközi
gálaműsor a meghívott országok
részvételével
22:30 ünnepi tűzijáték

Eső vagy rendkívül rossz időjárás esetén az esti előadások az Árpád Fejedelem
Általános Iskola tornacsarnokában kerülnek megrendezésre
(Ráckeve, Kölcsey F . u. 7.)

Információ, jegyelővétel és jelentkezés a csónakfelvonulásra: Ács Károly Művelődési
Központ Ráckeve, Kossuth L. u. 51. Tel.: 06-24-518-650
szervezes@akmk.rackeve.hu • www.summerfest.rackeve.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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SummerfeSt Nemzetközi
folklórfeSztivál
ráckeve
jegyinformáció:
jegyelővétel legkésőbb 2017. augusztus 10-én csütörtökön 16:00-ig!
telefonos megrendelés esetén a jegyeket a helyszínen legkésőbb fél órával a
műsor kezdése előtt lehet átvenni. telefonon megrendelt jegyek csak akkor
minősülnek elővételnek, ha azt augusztus 10-ig át is veszik.
előadás

cyrANo musical
augusztus 13. (vasárnap) 20:00
cSík zenekar koncertje
augusztus 14. (hétfő) 20:00
AlmA együttes
augusztus 15. (kedd) 17:00
táncpanoráma
augusztus 16-17-18-19.

magyar gála
augusztus 15. 20:00

elővételben
vásárolt jegy

helyszínen
vásárolt jegy

3.000,-

3.500,-

800,-

1.000,-

600,-

800,-

600,-

800,-

1.700,-

táncpanoráma + magyar gála bérlet
(megtakarítás 500,augusztus 15-16-17-18-19. (5 este)

2.000,-

2.500,-

1.500,-)

jegyek elővételBeN!
2017. július 1-től augusztus 10-ig hétköznaponként 10:00-16:00 között
az ács károly művelődési központban (Ráckeve, Kossuth L. u. 51.)
kerülje el a sorbaállást, vegye meg a jegyét elővételben olcsóbban!
Minden belépőjegy kuponként váltható be a
NoSke kincseskert Az év dísznövénykertészete 2014-ben,
2310 Szigetszentmiklós, Szilágyi út 43. (Szilágyi-Jókai sarok)
Tel.: +36 20 969 9611 • Email: kincseskert@noske.hu
a jegy érvényességét követő naptól 2017. szeptember 17-ig!

A feSztivál támogAtói*:
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A feSztivál mecéNáSAi:

Nemzeti kulturális Alap

ráckeve város önkormányzata

gyémáNt fokozAtú
támogAtók:

ArANy fokozAtú
támogAtók:

ezüSt fokozAtú támogAtók:

BroNz fokozAtú támogAtók:
keve fruct zrt.

pest megyei zöldliget egyesített
Szociális intézmény

groszmann Szerelvénybolt

Bizbet kft. Nagy Bútorház

Novák dental Bt.
ráckevei dunaági
flórA centrum
dr. Novák jenő és dr. Novák gábor horgász Szövetség
viski józsefné
Sutyi és Sasi pizzéria

r. v. duna kft.

rávüSz kft.
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továBBi támogAtók:

• Ady endre gimnázium

• árpád fejedelem ált. iskola
• Becsei vendéglő

• cadran pizzéria

• chili hamburger &
Salátabár
• duna Baráti kör
• erdős pincészet

• korax kft. lovasklub
• kör tv

• manna ice kézműves
fagylaltozó

• miniklinik kft. dr. diamant
jános
• ráckevei polgárőrség

• ráckevei rendőrkapitányság
• ráckevei tűzoltóság

• Schema számítástechnika

• www.kisdunakenutura.hu
• West-graph kft.

www.fogtech.hu

*2017. július 11-ig beérkezett támogatások.

Kiadja:
Ács Károly Művelődési Központ 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.
www.akmk.hu • Tel./fax: 06-24 518-650 • www.summerfest.rackeve.hu
Felelős kiadó: Budai Gábor, igazgató

Szerkesztette: Füstös Orsolya, Papp Imre, West-Graph Kft.

Nyomda: Ex-Kop Nyomda
A fotókat Engyel Gábor készítette.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
ISBN 978-963-12-6080-9

