
Térzenék a belvárosában
Igazi békebeli hangulat jellemzi a nyári vasárnap estéket, amikor a
Színház téren a régió legszínvonalasabb fúvós együttesei adnak sza-

.lettedzek iaró 00.81 tnéknopanrásav ,tekeynesrev gnah irétdab
> július 5.
A Mázai Bányász Fúvószenekar térzenéje
> július 12. 
A pécsi „Schnapps Kapelle” Fúvószenekar térzenéje
> július 19.
A Lippói Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje
Helyszín: Színház tér www.pecsikult.hu

Táncházak a belvárosban
Pécsett az 1970-es évek közepétől van jelen a táncházi hagyomány.
Ennek folytatása az 1997 óta mûködő programsorozat, amely in-
tegráltan ápolja a magyar néprajzi csoportok, a nemzetiségek, va-
lamint az európai, esetenként a távolabbi földrészek népeinek nép-
zenei és táncos örökségét. A táncházak pezsgő nyáresti hangula-
tot teremtenek a Színház téren, szerdánként 19.00 órai kezdettel.
> július 1. Szerb táncház
> július 8. Ír-skót táncház
> július 15. Horvát táncház
> július 22. Moldvai csángó táncház
Helyszín: Színház tér www.pecsikult.hu

Pécsi Szabadtéri Játékok
Móricz Zsigmond-Kocsák Tibor-Miklós Tibor
Légy jó mindhalálig - musical 
június 13 – augusztus 1. Káptalan utcai Szabadtéri Színpad
Július 4-6. (esőnap: július 7.) és 10-12. (esőnap: július 13.) 
Rendező: Csiszár Imre. Belépő: 2000 Ft 
> Budapest Klezner Band koncert
július 14. A purimtól a menyasszonytáncig
Művészeti vezető: Jávori Ferenc. Belépő: 2000 Ft 
> Neil Simon, – Pletyka- vígjáték
Július 24-26. (esőnap: július 27.) és 28-30.
(esőnap: július 31.) Rendező: Balikó Tamás
Belépő: 1800 Ft
> Ephraim Kishon – A házasságlevél- vígjáték 
július 3-6. (esőnap: július 7.)
Színpadra állította: Besenczi Árpád
Belépő: 1600 Ft Helyszín: Tettyei romok
> Pozsgai Zsolt – Janus - történelmi abszurd
július 9. Rendező: Pozsgai Zsolt
Belépő: 1700 Ft

> Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Színpadi játék Móricz Zsigmond művei nyomán
Július 3-6. (esőnap: július 7.) Dalok: Szabó Attila – Lovasi And-
rás Rendező: Mikuli János Belépő: 1500 Ft 
Helyszín: Anna udvar
> Rózsáim pompásan virágoznak
július 8-9. Anton Pavlovics Csehov és Olga Knyipper szerelmé-
nek története. Levelezésüket színpadra alkalmazta és rendezte: Bo-
donyi József. A Pécsi Szabadtéri Játékok és a Pécsi Horvát Szín-
ház bemutatója. Belépő: 1200 Ft 
Helyszín: Anna Udvar, Tettyei romok, Káptalan utcai Szabadtéri 
Színpad www.pecsiszabadteri.hu

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

Raffay Béla (Salföld) szobrászművész 
július 3 -26. Kőből és fából faragja, bronzból önti műveit: monu-
mentális, köztéri szobrokat - elsősorban dísz- és ivókutakat, víz-
köpőket - és kisplasztikákat, ún. marokszobrokat alkot. Művésze-
tének tárgya az emberi alak és egy-egy állatfigura: realisztikus alap-
hangú kompozícióit néhány művében már-már elvont kifejezésekké
stilizálja (Kuporgó-szobrok, torzók). Munkái általában tömbszerű-
ek, súlyosak, zártak. Helyszín: Pécsi Kisgaléria 
www.pecsgallery.hu

TERPSICHORE – Tánc – Test – Mozgás 
Tudáscsere Nemzetközi Modern tánckurzus
július 4-10. A Terpsichore egy nemzetközi tudáscsere projekt, mely
a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában került
megrendezésre az elmúlt években; első alkalommal 2007-ben, "A
tanulás és tanítás éve" alkalmából. Olyan nemzetközi tánckurzus,
amelyen az EKF címre pályázott városok fiatal táncművészei, tán-
cos növendékei, valamint számos külföldi - cseh, szerb, szlovák,
német nemzetiségű fiatal táncosok - vesznek részt. A program egy
nyilvános Workshop prezentációval zárul, ahol minden résztvevő be-
mutathatja elsajátított tudását.
Helyszín: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 

Rockmaraton – Ifjúsági Fesztivál
július 6–12. A Rockmaraton rendezvénysorozaton a nemzetkö-
zi és hazai professzionális rock-előadókon kívül további közel 40
együttes kap lehetőséget Európa egyik legnagyobb tehetségkuta-
tó rendezvénysorozatának, a Local Heroes-nak elődöntőseként be-
mutatkozni.
Helyszín: Malomvölgyi Arborétum
www.rockmaraton.hu

Fénygalaxisok – street-art fény-test-zene 
szimfónia három napon át
július 10–12. Pécs gyönyörű barokk kertje három napra újraér-
telmeződik; kortárs, interaktív képzőművészeti installációkkal egy-
szersmind unikális összművészeti térré „Fénygalaxissá” alakul. A
fényfestmények által újraértelmezett tér lehetőséget ad arra,
hogy jelenidejű, csak ott és csak akkor érvényes, „új produkciók”
ragyogjanak föl: TranzDanz - Kovács Gerzson Péter: Hic et nunc,
Góbi Rita Társulata: Tachyon – A kibábozódás, Batarita: Holdleány
– butoh táncelőadás. Az esténként megújuló fényvarázslatról Bodó
Márton és a Labor Kulturális Egyesület, a zenéről a Dresch – Yen-
gibarjan – Lukács Trió és a Quartett Escualo gondoskodik.
Helyszín: Nyugati Várfalsétány és Kultúrkert
www.pecsorokseg.hu

Molnár Sándor (Pécs) Ferenczy-díjas 
keramikusművészt ünnepeljük 60. életévében
július 10 – augusztus 2. 
Helyszín: Pécsi Galéria www.pecsgallery.hu

ICWiP – 13. Pécsi Nemzetközi Kultúrhét
július 18–26. Mára Közép-Európa, az Alpok-Adria térség egyik leg-
népszerűbb tematikus ifjúsági, turisztikai vonzerővel rendelkező fesz-
tiválja. Olyan civil kezdeményezés, amely önkéntes egyetemisták
és fiatalok elszántságával, folyamatos építkezésben kuriózumot je-
lent Európa számára. 
Helyszín: Barbakán Várárok, Siklósi Vár, Szigetvár 
www.icwip.hu


