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Folk&Roll 2009 

Idén is hagyományőrző 

kortárs könnyűzenei 

tehetségkutató Pécsett 
A szervező Pécsi Ifjúsági Központ a 2009-es 

felvezető évben újabb és újabb körben kívánja 

kutatni és népszerűsíteni a népzene és a 

könnyűzene különféle metszéspontjait választó 

előadókat. A Folk & Roll program évről évre 

magasabb színvonalon tudja bemutatni a szakmai 

munkát, és egyben jól szolgálja a különféle 

nemzeti kulturális hagyományok tovább- és 

együttélését az etnikailag amúgy is igen heterogén 

környezetünkben. /tovább 

 
Operália 2008 

Pécsett a nemzetközi Operália 

énekverseny 
Sajtótájékoztatót rendeztek Budapesten a 

Nemzetközi Operalia Énekverseny programról 

június 24-én. /tovább 

 
A Pécsi Balett 

A Pécsi Balett előadásai a 

Tettyén 
A Pécs2010 EKF program hivatalos nagykövete, a 

Pécsi Balett több előadással örvendezteti meg a 

nagyközönséget a közeljövőben. /tovább 

http://www.pecs2010.hu/hirek/iden_is_hagyomanyorzo_kortars_konnyuzenei_tehetsegkutato_pecsett#more
http://www.pecs2010.hu/hirek/pecsett_a_nemzetkozi_operalia_enekverseny#more
http://www.pecs2010.hu/hirek/a_pecsi_balett_eloadasai_a_tettyen#more


 
A Zsolnayban 

A Pécs2010 EKF program a 

Zsolnay nyílt napon 
Június 27-én rendezik meg a 10. Zsolnay Nyílt 

Napot, mely vissza nem térő lehetőséget kínál a 

felújítás előtti Zsolnay gyárudvar megtekintésére. 

/tovább 

 
Sajtótájékoztató 

Fontos lépés a Nagy kiállítótér 

- Múzeum utca projektben 
A Pécs2010 EKF program egyik kulcsberuházása, 

a Nagy Kiállítótér-Múzeum utca rekonstrukciója 

elnevezésű projekt támogatási szerződését írták 

alá június 24-én délután. A támogatási szerződés 

aláírásával, a projekttel kapcsolatban hivatalossá 

és lehívhatóvá vált az Európai Uniótól érkező 

támogatás összege. /tovább 

 
A Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar 

Ausztriában turnézik a Pécsi 

Vasutas Koncertfúvós 

Zenekar 
Június 18-án konferenciaelőadásokkal vette 

kezdetét A Pécs2010 EKF program hivatalos 

nagykövete, a Pécsi Vasutas Koncertfúvós 

Zenekar június 26 és 28-a között koncertturnén 

vesz részt Nyugat-Magyarországon és 

Ausztriában. /tovább 

 
Körtvélyesi László 

Az emberek érdeklik a 

Pécs2010 EKF program 

fotósát 
Éppen egy esztendeje, hogy Körtvélyesi László 

fotográfusként hivatalosan is a Pécs2010 EKF 

program szolgálatába szegődött. 2008 júniusa óta 

több száz rendezvényt örökített meg, a hatalmas 

archívum a feldolgozást követően elérhető lesz a 

pecs2010.hu honlapon. /tovább 

A Pécs2010 program eseményeiről további információkhoz honlapunk Programok menüpontjában 

juthat. 

 

Kiadó: Pécs2010 Nonprofit Kft. 
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Szabadtéri programokkal 

folytatódik a Pécs-Ars 

GEometrica 
Június 18-án konferenciaelőadásokkal vette 

kezdetét a Pécs-Ars Geometrica 2009, az immár 

harmadik alkalommal megrendezett nemzetközi 

találkozó. A művészet és tudomány kapcsolatát 

boncolgató esemény a hétvégén szabadtéri 

programokkal és kiállításokkal folytatódik, melyre 

mindenkit várnak a rendezők. /tovább 

 
Páva Zsolt beszél a találkozón 

Találkozó a holland 

nagykövetségen 
A Holland Királyság Nagykövetsége és a 

Pécs2010 Menedzsmentközpont közös 

kezdeményezése nyomán 2009. június 17-én 

megrendezett, Robert Milders holland nagykövet 

által elnökölt fórumon Dr. Páva Zsolt, Pécs 

polgármestere, a Pécs2010 Nonprofit Kft és a 

Hungarofest Kht vezetői találkoztak európai 

országok budapesti nagykövetségeinek kulturális 

attaséival, illetve a kulturális intézetek vezetőivel. 

/tovább 

 

 
A pécsi Praktiker Áruház 

Együtt építjük Európa 

kulturális fővárosát 
A tavalyi, sikeres rendezvény után ismét 

Pécs2010 hétvége lesz a Praktiker Áruházban 

június 20-án és 21-én. Az érdeklődők a Pécs2010 

EKF program standján felkészült munkatársaktól 

kaphatnak információkat kulturális és művészeti 

programokról, valamint szóróanyagokból is 

tájékozódhatnak az idei és jövő évben zajló 

izgalmas kulturális eseményekről. /tovább  

mailto:info@pecs2010.hu
http://www.pecs2010.hu/
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A sajtótájékoztató 

Megkezdődhet a pécsi 

konferencia- és 

koncertközpont kivitelezése 
A gondos előkészítő munka eredményeként a 

pécsi lakosok és az ide látogatók számára több 

hete kézzelfogható valósággá váltak a kivitelezési 

munkálatok; az elvárások immár a határidők 

pontos betartására és a kivitelezés kifogástalan 

minőségére irányulnak. /tovább 

 

 
Széchenyi tér 

Szabadtéri kiállítás a 

Széchenyi téren 
A Pécs2010 EKF program Közterek és parkok 

projekt II. ütemében teljesen megújul a belváros 

szívében álló Széchenyi tér. /tovább 

 
A LADO Horvát Állami Népi Együttes 

Idén is izgalmas lesz a nyár 
A Pécsi Szabadtéri Játékok hosszú évek óta olyan 

népszínházként működik, mely értékes 

produkciókkal igyekszik tartalmassá tenni a pécsi 

nyári estéket, szinte az egész szezont átfogva. Ez 

a 2009-es EKF felvezető évben sem lesz másként 

(ld.: Programok menüpont). /tovább 

 

 
A Jakováli Hasszán dzsámi belső tere 

2009-ben is érdekes 

programok a Múzeumok 

éjszakáján 
Idén hatodszor kerül megrendezésre a Múzeumok 

Éjszakája elnevezésű kulturális programsorozat, 

melynek keretében az ország több száz múzeuma 

várja a kedves látogatókat 18 és 24 óra között. 

/tovább 
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Stuttgart-i plakát 

Pécsi kulturális programok 

Stuttgartban 
A Stuttgarti Magyar Intézet Pécs 2010-es Európa 

Kulturális Fővárosa címét a magyar kultúra olyan 

ritkán adódó esélyének és lehetőségének tartja, 

mely egész országunk nemzetközi megítélését is 

pozitívan befolyásolhatja. /tovább 

 

 
Vujity Tvrtko és a Sarajevo-i stáb 

Nemzetközi érdeklődés 

középpontjában az EKF 
Egyre több nemzetközi újságíró, fotóriporter és 

televíziós stáb szeretné bemutatni hazája 

közönségének a Pécs2010 EKF programot. 

/tovább 

 
Singas Project 

A Pécs2010 EKF 

bemutatkozása Berlinben 
Közismert, hogy 2010-ben Pécs mellett a Ruhr-

vidék és Isztambul viseli az Európa Kulturális 

Fővárosa címet. 2009. június 16-án Berlin egyik 

legnagyobb fesztiválján, az Észak-Rajna-

Vesztfália tartomány berlini diplomáciai 

képviseletén mutatkozik be Pécs, Európa egyik 

2010-es Kulturális Fővárosa. /tovább 
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