
Térzenék a belvárosban
június 7 – augusztus 30.  Igazi békebeli hangulat jellemzi a nyá-
ri vasárnap estéket, amikor a Színház téren a régió legszínvonala-
sabb fúvós együttesei adnak szabadtéri hang versenyeket, vasárna-
ponként 18.00 órai kezdettel.
augusztus 9. A Magyarszéki Német Nemzetiségi  Fúvószenekar 
térzenéje
augusztus 16. A Pécsváradi Városi Fúvószenekar térzenéje
Helyszín: Színház tér www.pecsikult.hu

Táncházak a belvárosban
június 10 – augusztus 26. Pécsett az 1970-es évek közepétől van
jelen a táncházi hagyomány. Ennek folytatása az 1997 óta működő
programsorozat, amely integráltan ápolja a magyar néprajzi csoportok,
a nemzetiségek, valamint az európai, esetenként a távolabbi földrészek
népeinek népzenei és táncos örökségét. A táncházak pezsgő 
nyáresti hangulatot teremtenek a Színház téren, szerdánként 
19.00 órai kezdettel.
augusztus 12. Balkáni táncház
augusztus 19. Bolgár táncház
Helyszín: Színház tér www.pecsikult.hu

A „Női lélek” avagy „…költőien  lakozik az ember…”
A kiállítás megtekinthető augusztus 13-ig. Horváth Anna fes-
tőművész és Jegenyés Diána szobrászművész közös kiállítása Jegenyés
János Ferenczy-díjas üvegtervező iparművésznek és Tolvaly Ernő Mun-
kácsy-díjas festőművésznek állít emléket.
Helyszín: Cella Septichora Látogató Központ
www.pecsorokseg.hu

Kari PIIPPO (Finnország) grafikusművész
július 31 – augusztus 23. Kari PIIPPO (1945) a finnországi Mik-
keliben él, grafikus-designer szakon végzett, és a plakáttervezésre
specializálódott. Nagyon sok egyéni és csoportos kiállításon vett részt
otthon és külföldön, részt vett számtalan grafikai alkotóműhely mun-
kájában is.  A 80-as évektől sok plakátkiállítás zsűritagja, 1994-1998
között ő volt az elnöke a Plakát Biennálénak Helsinkiben. 
Helyszín: Pécsi Kisgaléria www.pecsgallery.hu

A hit, a vallás és az imádság hídja a kortárs művészetekben
augusztus 3–31. A Pécs-Baranya Művészeinek Társasága kiállí-
tás-sorozattal tiszteleg a Vallási Kultúra Évének.
Képes-Lapok kiállítás
A kiállítás megtekinthető augusztus 18-ig. Boda Péter, kera-
mikusművész bemutatkozó kiállítása, melynek megnyitója augusz-
tus 4-én 17 órakor veszi kezdetét. Helyszín: Pécsi Postapalota

Bázisprogram – Töltsük meg az üres teret!
augusztus 5–15.  Az Üres Tér Társulat egy több célú programot hoz
létre, mely alternatívákat keres üresen álló épületek, közterek hasz-
nosítására, kialakít egy önszerveződő, tevékeny alkotókört Pécsett,
utánpótlást nevel a kulturális életbe, találkozási pontot teremt fiatal
alkotóknak, alkotócsoportoknak, eltörli a határokat a különböző mű-
vészeti ágak között, új értelmezéseket mutat színházról és művészetről
a közönségnek. Helyszín: Pécsi Vidámpark www.urester.hu,
urestertarsulat.blog.hu, www.bazisprogram.blog.hu

Ördögkatlan Fesztivál
augusztus 5–9.  A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 2009-ben
már 5 napon át várják a katlanlakókat nívós, összművészeti programok.
Jó esély van arra, hogy az Ördögkatlan Fesztivál a művészetek és per-
sze a jó borok kedvelőinek zarándokhelyévé válik. 
Helyszín: Nagyharsány, Kisharsány, Palkonya, Vylyan Pincészet, 
Szársomlyói Szoborpark  www.ordogkatlan.hu

Művészi Hordók
A kiállítás megtekinthető augusztus 6-tól. A képzőművészet és
a bor keresztmetszetéből születő projekt továbblép művészeti és föld-
rajzi határokon, az alternatív tér- és tárgyhasználatra irányítva a fi-
gyelmet. A nem szokványos művészeti alkotások „alapanyaga” a bo-
rok érleléséhez használt boroshordó. A művészi hordó installációk ál-
landó köztéri kiállításként egész évben várják a látogatókat. 
2009. augusztus 6-án új alkotások mutatkoznak be, a megnyitó a
II. Ördögkatlan Fesztivál programja. A művészi hordók a megnyitó után
más helyszíneken is felbukkannak (pl. Sziget Fesztivál Budapest). 
Helyszín: Vylyan Pincészet, Kisharsány
www.vylyan.hu/muveszihordok

Operália Nemzetközi Énekverseny – Gála
augusztus 8. A július 25-től augusztus 1-ig tartó énekverseny gá-
lája Plácido Domingo részvételével Pécsett kerül megrendezésre. A
belépés díjtalan.  Helyszín: Pécs, Dóm tér www.operalia.org

Molnár Sándor (Pécs) Ferenczy-díjas 
keramikusművészt ünnepeljük 60. életévében
A kiállítás megtekinthető augusztus 20-ig.
Munkásságának kezdetén erős hatással volt rá a népi iparművészet.
A 80-as évek közepén alkotta meg első példányait jellegzetes plasz-
tikáinak, amelyek kos-, ill. birkafejet ábrázolnak. Újabb művei egész
alakosak; gyakran párban, vagy csoportban jelentkeznek birkafejű, 
embertestű alakjai.
Helyszín: Pécsi Galéria www.pecsgallery.hu

Pécs2010 megjelenése a Sziget Fesztiválon
augusztus 12–17. Európa egyik legnagyobb zenei és kulturális ren-
dezvényén önálló helyszínen a Pécs2010 EKF program koncentrált
és hangsúlyos megjelenést kap. A felállított színpad, sátor és info-
pont lehetőséget teremt a programév népszerűsítésére.
Helyszín: Budapest, Hajógyári sziget www.sziget.hu

A Pécsváradi Szent Benedek Rendi Apátság 
szerepe a Pécsi Egyházmegye létrejöttében
augusztus 14. 
Konferencia helyszíne: Pécsváradi Vár, díszterem
augusztus 14 – október 1.
Kiállítás helyszíne: Pécsváradi Vár, kiállítóterem
A konferencia résztvevői bemutatják a Pécsváradi Bencés Apátság-
nak a Pécsi Egyházmegye létrejöttében játszott szerepét. Képet ad-
nak az államalapítás korának missziós, térítő tevékenységéről,
amellyel az első két bencés közösség, a Pannonhalmi és a Pécsvá-
radi Monostor szerzetesei, apátjai részt vettek Szent István egyház-
és államszervezési művében.

(IN)difference – nemzetközi médiaművészeti workshop
augusztus 14–22. A workshop egyrészről a hazai (főleg pécsi) mű-
vészek és a Ruhr-vidék (de főleg dortmundi és esseni) alkotóinak fotó-,
videó- és installációs munkáira épül.
Helyszín: Phoenix Halle, Dortmund (D)
www.hmkv.de, www.sosemart.hu

Millenniumi Napok – Ezeréves a Pécsi Egyházmegye
augusztus 18-23. A pécsi egyházmegye 2009-ben ünnepli alapí-
tásának ezer éves évfordulóját. Pécs az egyetlen magyarországi egy-
házmegye, amelynek alapítási dátuma ránk maradt, így pontosan tud-
juk, hogy a királyi akarat mikor nyert szentesítést a szentszék részéről.
Az alapítás Győr várában, 1009. augusztus 23-án történt. Ezt az ezer
éves jubileumot ünnepeljük idén színes programokkal.  
Helyszín: Szent István tér, Bazilika, Barbakán Bástya 
www.pecs.egyhazmegye.hu, www.ezerev-pecs.hu


