
 

PánBalkán Art Piknik Fesztivál 

2010. augusztus 30 - 2010. szeptember 5. 

2010. augusztus 30-a és szeptember 5-e között rendezzük meg a PánBalkán Art Piknik fesztivált.  

A rendezvény célja, hogy Pécs, a "Balkán Kapuja" az EKF évében egyfajta összművészeti együttműködésnek nyújtson 

terepet.  

A fesztivál ideje alatt az Angliából útjára indult, New Yorkot és Sao Paolót is megjárt "Play Me Im Yours" projekt keretében 

12 darab, képzőművészek által installált zongora kerül kihelyezésre a város különböző pontjain, amelyek az arra járó zenés 

kedvű járókelőket csábítják egy kis akusztikus kikapcsolódásra.  

Itt nyílik meg a Padok és Városok Sétánya is, melynek keretében egyedi tervezésű padokkal színesedik az Északi 

Várfalsétány.  

A Piknik alatt emellett sokrétű zenei program is várja a látogatókat, olyan nevekkel, mint például a Singas Project és 

Alexander Balanescu, Lajkó Félix és barátai, vagy a Fatima Spar and the Freedom Fries együttes.  

 

A programsorozattal kapcsolatban nemsokára további információk lesznek megtalálhatók a www.pecsorokseg.hu oldalon, 

illetve kérhetők a projekt@pecsorokseg.hu e-mail címen.  

VI. Nemzetközi Limes Tábor 

2010. július 13 - 2010. július 18. 

JÚLIUS 13. - Dunaszekcső Templomkert - 19.00 Nemzetközi Limes Tábor ünnepélyes megnyitója  

 

JÚLIUS 14-16. - Kalandtúra -Dunaszekcső - Dunafalva - Báta - Mohács - Pécs  

 

JÚLIUS 17. - Dunaszekcső Templomkert - Lugio Fesztivál  

 

Ókori felvonulás, Jó kor az ókor - komédia (Grimm-busz), Honfoglalás kori lovasbemutató, Római-kelta bemutató, 

Tűzzsonglőrök, Hajózás római gályával, kézműves fogalkozások, vásár, borkóstoló, Örökségház, idegenvezetés várja 

az érdeklődőket a nap folyamán.  

 

JÚLIUS 18. - Dunafalva focipálya - 10:00 Ókori felvonulás  

 

További információ: www.lugio.hu  

III. Ördögkatlan fesztivál 

2010. augusztus 4. - 2010. augusztus 8. 

2010-ben Fantasztikus külföldi együttesek várhatóak az Ördögkatlan fesztiválon.  

 

A szervezők számára fontos, hogy a "bevált" nevek mellett cél legyen a felfedezés és a felfedeztetés is.  

Reménykednek, hogy az Ördögkatlanban sokan felfedezik majd azt a két zenekart, akik persze nem szorulnak erre rá, 

más égtájakon rég "felfedezték" már őket - de Magyarországon még kevéssé ismertek.  

Ők a Firewater és a BaBa ZuLa.  

Előbbiek az Egyesült Államokból, utóbbiak Törökországból érkeznek.  

Az amerikai banda a záró bulit tartja majd a nagyharsányi focipályán.  

Punk, világzene, indie... Sokféle zene keveredik a Brooklyni születésű csapat zenéjében, még az is lehet, hogy az előző 

este hallott török csapat hangzásvilága is felismerhető lesz a búcsú pillanataiban.  

Ez a csapat a BaBa ZuLa, mely hazájában elsőszámú zenekarnak számít.  

A Mediawave-esek hívják őket, idén nem először.  

Augusztus 7-én este óriási koncert várható Kisharsányban, igaz keleti rock and roll, és szegény katlanlátogató 

kapkodja majd a fejét, mit is válasszon, ahogy poroszkál lefelé a Szoborparkból a Cseh Tamás Emlékest után: irány a 

nagyharsányi focipálya a Ghymessel vagy irány Kisharsány a BaBa ZuLával.  

 

További információ: www.ordogkatlan.hu  

További információ: 

E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu  
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