
„Nem rejtethetik el a hegyen épített város…” 
Kiállítás és kézműves műhelybemutató
június 4–26. A kiállításon egy pályázat keretében kiválogatott
alkotások tekinthetők meg. A kiállítással egyidőben szabadtéri
eseményeken, az épület kertjében felállított nyitott műhelyek-
ben, a Világ Világossága Alapítvány tanulói mutatják be külön-
böző kézműves szakmák fogásait. Helyszín: Civil Közösségek
Háza www.civilhaz-pecs.hu

OP-TIME / Hommage á Vasarely
június 5 – 28. BENEDEK Barna, Linda ARTS, Ditty KETTING,
WOLSKY András (Pécs-Tilburg-Rotterdam-Budapest) festőművé-
szek kiállítása. Helyszín: Pécsi Kisgaléria
www.pecsgallery.hu

Térzenék a belvárosában
június 7 – augusztus 30.  Igazi békebeli hangulat jellemzi a
nyári vasárnap estéket, amikor a Színház téren a régió leg-
színvonalasabb fúvós együttesei adnak szabadtéri hangverse-
nyeket.
> június 28. 18.00
A Véméndi Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje
> július 5. 18.00
A Mázai Bányász Fúvószenekar térzenéje
Helyszín: Színház tér
www.pecsikult.hu

Táncházak a belvárosban
Pécsett az 1970-es évek közepétől van jelen a táncházi ha-
gyomány. Ennek folytatása az 1997 óta működő programsoro-
zat, amely integráltan ápolja a magyar néprajzi csoportok, a nem-
zetiségek, valamint az európai, esetenként a távolabbi földré-
szek népeinek népzenei és táncos örökségét. A táncházak pezsgő
nyáresti hangulatot teremtenek szerdánként a Színház téren.
> Magyar táncház – június 24. 19:00
Közreműködik az Üsztürü együttes (Budapest-Marosvásárhely)
> Szerb táncház – július 1. 19:00  
Közreműködik a Söndörgő (Szentendre)
> Ír-skót táncház – július 8. 19:00   
Közreműködik az Ister (Budapest)
Helyszín: Színház tér
www.pecsikult.hu

Pécsi Szabadtéri Játékok
június 13 – augusztus 1. 
BOLERO - CARMINA BURANA - a Pécsi Balett előadása
június 28-29. (esőnap: június 30.) 
koreográfus: Vincze Balázs | Herczog István. Belépő: 1600 Ft
Helyszín: Tettyei Romok www.pecsiszabadteri.hu

Színerő – Léptékváltás 4.
június 15 – július 5. A festészet monumentális erejének ki-
fejezése, a doktori iskolai keretek léptékén túli, nagyméretű sík
és színes térbeli művek által, jelenlegi és egykori Mesterisko-
lás festő és szobrászművészek részvételével. 
Nyílt kiállítás: július 3-5.
Helyszín: Zsolnay Gyár, Belga csarnok
http://art.pte.hu/dla/szinero/szinero.html

Orosz István: Látszattani leckék
június 18 – 29. Orosz István képzőművész önálló grafikai lap-
jait, gyakran archaizáló formai elemek, művészettörténeti uta-
lások, stílusidézetek, illetve játékos önreflexiók rokonítják a poszt-
modern törekvésekkel. Szívesen kísérletezik a téri illúziókeltés
megjelenítésére kifejlesztett perspektivikus ábrázolás túlzása-
ival, az anamorfikus ábrázolás technikájának meg újításával, va-
lamint optikai paradoxonokkal. Ezekből a munkáiból látható vá-
logatás a Pécs - Ars Geometrica 2009 alkalmából rendezett ki-
állításán. Helyszín: Dómmúzeum
www.pecsikult.hu

Péter-Pál napok
június 27–29. A bazilika búcsúnapjához kötődő háromnapos
ünnepség, amelyen orgona- és egyéb koncertek,
illetve előadások kapnak helyet. Helyszín: Pécsi Bazilika, Dóm
tér www.pecs.egyhazmegye.hu

Mese, mese – A nap és a hold elrablása
június 25–26. A kortárs táncmű a népmesék és hitvilág jel-
legzetes történeteiből és szereplőiből táplálkozik a jelen tükré-
ben. A darab „A Hetedik” Kortárs Táncműhely és nemzetközi-
leg elismert kiváló zenészek – Dresch Mihály, Rozs Tamás, Ró-
naszéki Mónika, Hoffmann László, Lehmann Tamás, Zoltán Csa-
ba – előadásában kerül bemutatásra. Belépő: 1200 Ft
Helyszín: Anna udvar www.pecsiszabadteri.hu

SILARO, Szilágyi Szilárd (Pécs) képzőművész performance
június 25 – július 5. A  tervezett  bemutatkozás címe “Kiállí-
tás turistáknak”, mely egy sajátosan egyéni megközelítése  az
életünkben annak a szemléletnek, mely szerint az életünkben
turistaként  létezünk , sokszor  saját dolgainkat  is  felszínesen
ismerjük, tömegesen  gondolkodunk,  s belső struktúrák hiányában
külső hatások árjában sodródunk. A két sematikus  uszályon egy-
mással   szemben úszó  apró színes figurák, azaz a turisták, a
kiállítás nézői. Ebben a  világban a galéria, mint folyó  szerepel,
a partoldalon  a folyót  festmények, grafikák  szegélyezik. 
Helyszín: Pécsi Galéria www.pecsgallery.hu

Folk & Roll Fesztivál
június 26–27. A 2007-ben megkezdett alapokon folytatódik
a hagyományőrző tehetségkutató-fejlesztő program.
A fiatal tehetségeket jó nevű muzsikusokkal együtt színpadra küld-
ve rendezik meg a harmadik fesztivált a Barbakán Várárokban.
Helyszín: Barbakán Várárok www.folkandroll.hu

NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL
Július 3-6. (esőnap: július 7.) Színpadi játék Móricz Zsigmond
művei nyomán. Dalok: Szabó Attila - Lovasi András, Rendező:
Mikuli János. A Pécsi Szabadtéri Játékok és a Janus Egyetemi
Színház bemutatója. Belépő: 1500 Ft Helyszín: Anna Udvar
www.pecsiszabadteri.hu

Rockmaraton – Ifjúsági Fesztivál
július 6–12. A Rockmaraton rendezvénysorozaton a nemzet-
közi és hazai professzionális rock-előadókon kívül további kö-
zel 40 együttes kap lehetőséget Európa egyik legnagyobb te-
hetségkutató rendezvénysorozatának, a Local Heroes-nak elő-
döntőseként bemutatkozni. 
Helyszín: Malomvölgyi Arborétum
www.rockmaraton.hu


