
 

Amennyiben hírlevelünk nem megfelelően jelenik meg, kérjük ezen a címen tekintse meg.  
 
Kedves Olvasónk! 

Napsugaras nyárzáró hétvége vár ránk! A Pécsi Ifjúsági Központ idén is megszervezi a Mediterrán 
Hangulatok Fesztiválját, mely a hagyományos családi programok, gasztronómiai élmények és a 
városi ünnepség mellett remek esti koncertekkel várja Önt és minden barátját a Széchenyi téren! 

Tartsanak velünk délutántól gyermekeikkel, akik kedvükre kézműveskedhetnek és élvezhetik a 
gyermekprodukciókat. A rendezvény minden nap három órától a csillagos est beköszöntéig várja 
az érdeklődőket, akinek kedve támad maradni éjfélig a vendéglátók szívesen látják majd a 
megújult Széchenyi téren. 

E Hírlevelünkben ízelítőt kínálunk a Fesztivál programkínálatából, a négy napos rendezvény 
részletes programját megtalálja a www.ihpecs.hu honlapon. 

Mulassunk együtt! 

Üdvözlettel: 

a Pécsi Ifjúsági Központ munkatársai 

Herczeg Flóra és a Veszelka Kommandó koncertje - Mediterrán Hangulatok Fesztiválja (2010.08.19 - 08.19) 

 

Kezdés: 20.30 - Széchenyi tér Az együttes tagjai: Herczeg 
Flóra - ének Okos Tibor - duda, furulya, klarinét, brácsa Okos 
Gergely - ütőshangszerek Herczeg Csongor - kézidobok Tóth 
Györgyi - hegedű Toporniczki Tamás - dob Jakab Tamás - 

basszusgitár Bóta Pál - gitár  
Tovább »  

 

A Lighthouse zenekar koncertje - Mediterrán Hangulatok Fesztiválja (2010.08.20 - 08.20) 

 

Kezdés: 20.30 - Széchenyi tér A zenekar tagjai: Gulyás Péter - 6 
és 12 húros gitárok, vokál, zene; Brátán Vera - ének, ír furulya; 
Mády Kálmán (Coleman) - fusion dob, udu, cajonga és más 
ütőhangszerek; Kelemen Gábor - ütőhangszerek, akusztikus 
effektek; Ásmány Kata - fuvola, ír furulyák, népi furulyák, 
vietnami fuvola, vokál, versek; Banos Gergely - 6 húros 
bundnélküli basszusgitár, basszusgitárok; Bencze Boglárka 
(Tücsi) - elektromos hegedű, hegedű, vokál; Grencsó István - 
szaxofonok, duduk  
Tovább »  

 

Szent István napi ünnepség - Mediterrán Hangulatok Fesztiválja (2010.08.20 - 08.20) 

 

Városi ünnepség 
a Széchenyi 
téren Kezdés: 
19.30  
Tovább »  

 

Lovász Irén: Szerelmes virág c. koncertje - Mediterrán Hangulatok Fesztiválja (2010.08.22 - 08.22) 

 

Kezdés: 20.30 - Széchenyi tér A zenekar tagjai: Lovász Irén - 

ének; Ágoston Béla - duda, furulya, fujara, kaval; Győri István - 
reneszánsz lant, barokk gitár; Horváth Kornél - ütőhangszerek; 
Szabó Zsolt - viola da gamba  
Tovább »  

 

Pécsi Ifjúsági Központ | Ha le szeretne iratkozni a hírlevélről, kattintson ide!  
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