hétfő
23

kedd
24

szerda
25

péntek
27

szombat
28

vasárnap
29

14:00

FAQ színművészeti kurzus

csütörtök
26

Analóg Fotográfia Kurzus

Bukta Zsolti
linómetszet workshop

Festő-rajz Kurzus

Zebegény

hétfő
30

Jazzaj Zenei Kurzus

szerda
01

17:00

20:30 17:00

Ritmustorna
Geröly Tamással

Mediawave versenyfilmek

Szovjet hippik – haj
és virágok mindenütt
Brestyánszki zenei
workshop záró koncert
Kinetic Erotic

Zebegény

Általános iskola

kedd
31

FAQ színház
Váratlanul

Ritmustorna
Geröly Tamással

Taraf De Akácfa

Dj Zöld

Nomád Bár

Élesztő plázs

csütörtök
02

00:30 23:30

3. Mediawave
utóhullám
filmhétvége

Kerekasztal beszélgetés:
vidéki kultúrális együttműködések lehetőségeiről

00:30 23:30

Solymos Tamás Rajzteszt foglalkozás

22:30 22:00 20:30 18:00 16:00

Solymos Tamás: Képi
kifejezéspszichológia
előadás

20:00

20:00

Július

Brestyánszky testvérek
improvizatív zenei Workshopja

Trans Nomád

Kanada Káosz

Nagymaros

péntek
03

szombat
04

vasárnap
05

14:00

Festő-rajz osztály / Képzőművészeti Szabadiskola

Szobrászat-formaképző osztály / Képzőművészeti Szabadiskola

Bukta Zsolt
linómetszet workshop

hétfő
06

szerda
08

18:00 17:00

Pseuduo

Sickpicnic

Dj Nándesz

special suprise
secret day

PROPANIMA:
Workshops

Zsivány 5 feat.
MC Busa,Mr.Ágoston
and Szarvas D.

Huskyjoe

Nagymaros

csütörtök
09

péntek
10

szombat
11

13:00

Kortárs tájképfestészeti osztály / Képzőművészeti Szabadiskola

Don Giovanni:
ujjbábopera

StopTrik versenyfilmek

Nomád bár

Általános iskola

kedd
07

Obsession Perversion
Rebellion
könyvbemutató

Bukta Zsolt: eyesON kiállítása
(Piknik Manufaktura)

17:00

Szobrászat-formaképző osztály / Képzőművészeti Szabadiskola

vasárnap
12

Szőnyi István Képzőművészeti
Szabadiskola 51. évf. záró kiállítás(Zebegény)

Kortárstánc az alapoktól, avagy kreatív mozgás kezdőknek

14:00

Zebegény

Bukta Zsolt: eyesON
kiállítás megnyitó, 40
Days psychedelic session

00:30 23:30

Stoptrik szlovén
nemzetközi
Filmhétvége

20:30 19:00 19:00 18:00

Köpöczi Rózsa
művészettörténész
előadása

00:30 23:30

20:00

Augusztus

Drystone kőfaragó workshop

Bukta Zsolt
linómetszet workshop

kino teleport!

Hétvégkre a Kino Garden programjai a nagymarosi
Nomád bárba települnek. Idén a Szőnyi kert és általános
iskola csak a kurzoknak és előadásoknak ad otthont.

Többször a nap folyamán Painters Palace workshopok

Zebegény

Általános iskola

20:00

JazzaJ rezidencia:
Porteleki Áron szóló

Raubinek Lili
táncelőadás

Dzsinkaladzsi

Demonios Latinos
visual DJ (pl)

Aznap Projekt

Rah-miro (cl)

00:30 23:30

ZubrOFFka versenyfilmek

00:30 23:30

2. Zubroffka
lengyel nemzetközi Filmhétvége

00:30 23:30

20:30 20:00

Michal Murawsky: Pillanatképek a zenéből-fotókiállítás(Piknik Manufaktura)

Bohemian Betyars

Vedat (tr)
jegyárak

3 hétvégés bérlet: 7000ft
hétvégi bérlet:
2500ft
napijegy(helyszínen):
1500ft

Nomád bár

sátorjegy:1000ft/éj/sátor

Nagymaros

Kurzus

Kino

Szőnyi Kino Garden

Workshop

Zene

Előadás

Kiállítás

További részleteket
keresd a honlapunkon
és a facebookon.
www.szonyitabor.hu

online jegyek:
tixa.hu/szonyitabor

Dunakanyari kedvezmény40%,
zebegényieknek ingyenes!

Dj Zöld
1978-óta gyűjt lemezeket és lemezgyűjtőből vált dj-vé
a 90-es évek elején. A székesfehérvári Méhkas Fényfestő Egyesület
alapítója, aki színes bakelitekről játsza muzsikáját.
Taraf de Akácfa
Játékuk egyedi értelmezése a Román, Erdélyi és Balkáni népzenének. Zenéjükben
újszerű és más zenei stílusokból hozott ötleteiket vegyítik a tradicionális dallamokkal.
Ritmustorna Geröly Tamással
Ritmus és mozgás gyakorlatok afrikai ütemekre.
Kinetic Erotic
Egy vadonatúj formáció, mely azt a néha már-már elfelejtetnek tűnő hagyományt ápolja,
miszerint a free jazz-re táncolni is lehet. A punk, a szabadzene és a tánczene egyáltalán nem
állnak messze egymástól, ennek a régi felfedezésnek újabb ékes bizonyítéka ez a trió.
Brestyánszki’s improvizatív zenei műhely
(Szabadka / Studio 11 ) Amikor improvizálunk, akkor tudjuk igazán
“lefesteni” az adott légkört, hangulatot.
FAQ - Váratlanul
Egy apró belvárosi albérletben egyszercsak reménytelenül összekuszálódnak
a szálak, de már nem lehet vissza menekülni a gyermekkor tudatlan biztonságába.
Venni kell egy nagy levegőt és döntéseket kell hozni. Színházi nevelési előadás
melyben kiderül, mik is határozzák meg a döntéseinket.
Mediawave filmek:
Idén 5 blokkban láthattok válogatást az idei verseny filmekből.
Mediawave - Best of animációk, kisjáték és dokumentumfilmek.
(Részletes filmlistát a facebookon)
Harmadik alkalommal vetődhetünk, majd a “Tartós”hullámok közé
a 28 esztendős Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttléttel.
Akik hozzánk hasonlóan a filmkultúra és összművészet közvetítésében,
és közösség teremtésben gondolkodnak.

3. MEDAIWAVE
UTÓHULLÁM
FILMHÉTVÉGE

szőnyi
kino O
garden
2018 :
új helyszínek!!!
ZEBEGÉNY: ÉLESZTŐ
PLÁZS, NAGYMAROS:
NOMÁD BÁR, PIKNIK
MANUFAKTÚRA

A Dunakanyar első
kertmozija
az összművészet
jegyében!

program bontás:
filmek, előadások
workshopok
dj-k, koncertek

07. 26
08.02
08.09

28
03
11

3. MEDIAWAVE UTÓHULLÁM FILMHÉTVÉGE
STOPTRIK - szlovén NEMZETKÖZI FILMHÉTVÉGE
2. ZUBROFFKA - lengyel NEMZETKÖZI FILMHÉTVÉGE

StopTrik Filmek:
A két nap alatt 4 blokkban láthatunk válogatást
az elmúlt évek verseny filmjeiből. (Részletes filmlista a facebookon és a helyszínen)

Drystone kőfaragó workshop
Jankovics Máté kőfaragó (mester) képzőművész vezetése alatt az országban
talán először és egyedül itt sajátíthatjátok el az úgynevezett drystone építkezést.
A workshop kitűzött célja egy drystone kőkapu létrehozása.
PROPANIMA Workshops
Alkotunk, gondolkodunk, megvitatjuk!
Készítsd el a saját animációs propaganda filmed.
Obsession Perversion Rebellion
könyvbemutató
Twisted Dreams of Central European Animation”
Olga Bobrowska és Michał Bobrowski a StopTrik
Nemzetközi filmfesztivál főszervezőinek kötete, mely
a Visegrádi országokban és Olaszországban betiltott,
felforgató témájú szerzői animációkról írt újságcikkek és összegyűjtött írások gyűjteménye.
Pseuduo
A talán már sokak által ismert Antropomorf (Krizbai Domokos)
és az elbűvölő Szirmai Júlia friss és ropogós duója.
Sickpicnic
Népzenei motívumokat ötvöznek
dzsesszes elemekkel.

03
11 2018.08.02

TransNomad
Lüktető, táncba hívó muzsika a trance egy sajátos megközelítésében.

28

SZŐNYI KINO GARDEN

Idén először vendégünk a StopTrik International Film
Festival egyenesen Mariborból, Szlovéniából.
A 8. alkalommal megrendezett fesztivál évek óta a stop
motion animáció egyedülálló nemzetközi ünnepe,
mely már a lengyelországi Lodz-ban is megrendezésre
került. Két napon át elmerülhetünk az animációs filmekben,
workshopokban, előadásokban, koncertekben.

Dj Nándesz
A balkán hangulatoktól a középeurópai
funkdiszkóig tálalja a sokfogásos esti tánc-vacsorát.

Don Giovanni - Ujjbábopera
Mozart remekét, Sickratman groteszké változtatta. Az ujjbábokkal
minimalizál, sematizál, szókimondó párbeszédeivel sokkol, megnevettet.
Zsivány 5
(feat. MC BusaPista, Mr.Ágoston Béla and Szarvas D.) Popy music:
mákszemnyi jazz, mákszemnyi népzene, mákszemnyi rap, mákszemnyi pop.
Zsiványos zenei Slam-Boots!
Husky Joe
Utóbbi időben érdeklődésének középpontjába a 70-es‚
80-as évek brazil és afrikai, zenéinek újraértelmezése került,
illetve Dél-Amerika, és elsősorban az Andok tradicionális
törzsi zenéjének továbbélése a kortárs elektronikus zenében.

2. ZUBROFFKA
lengyel NEMZETKÖZI
FILMHÉTVÉGE
Második alkalommal érkezik hozzánk a ZubrOFFka International
Short Film Festival lelkes csapata. A Zubroffka egy nyitott esemény,
amely fontosnak tartja megmutatni a lengyel Podlasie tartomány
kulturális sokszínűségét, de nyit a világ felé is. A fesztivál arra törekszik,
hogy platformot teremtsen az ötletek és gondolatok cseréjére,
lehetővé tegye a kelet- és nyugat-európai művészek kreatív találkozását.

Zubroffka versenyfilmek: A három nap alatt 5 blokkban
láthatunk válogatásokat a ZubrOFFka idei verseny filmjeiből. Film Podlasie in Attack!,
lengyel rövidfilmek, animációk, ZubrOFFka - Whole Wide World, Eastward Window.
(Részletes filmlista a facebookon és a helyszínen)
Bukta Zsolt eyesON című kiállítása
+ 40days zenekar.
Bukta Zsolt animációs filmrendező akvarell sorozatában
az azonos tekintetek keltenek életre különböző karaktereket.
Kortárstánc az alapoktól, avagy kreatív mozgás kezdőknek.
Vezetők: Heim Boglárka, Petrány Eszter. Ismerkedés a talajjal, a súlypont és a test megfelelő
koordinációjával s emellett különböző kreatív improvizációs gyakorlatokkal is készülünk nektek.
Painters Palace workshopok
Lesz Life Drawing Adam & Eve témában, Urban Sketch a festői
falvakban és természetesen Drink n Draw: közös alkotás az éjszakában.
Michal Murawski(PL)-fotókiállítás
Az elmúlt évek leghíresebb lengyel zenei eseményeinek és felsztiváljainak
legkedveltebb fényképésze, aki a zenei mágia pillanatnyi hangulatait örökíti meg.
Dzsinnkaladzsi (HU/MNG)
Vágtatás a mongol sztyeppvidékről. Perzselő napsütés és lódobogás.
Demonios Latinos visual DJ (PL)
Messzi északkeletről érkeznek a pankráció mesterei, akik szimbiózisban
a képpel készítik elő zenés szetjüket . Sosem tudod meg, hogyan is néznek
ki valójában a lemezlovasok.
AZNAP projekt
Dunakanyari néprajztransz keleties vonásokkal,
egy kis emszivel és egy csipetnyi jazzmatekkal fűszerezve.
Rah-miro (CL)
Latin-amerikai dallamok és lüktető tech-house
Mr. Sunshine vezénylésével. Energikus boldogság tánc napfelkeltéig.
Bohemian Betyars
Kedves régi jó barátaink, akik darabokra szednek
aztán összeraknak újra és újra... gipsy-punk…
Még jó, hogy ott a Duna, hogy lehűtsd magad.
Vedat (TR)
Török retró diszkó-funk mai feldolgozása
egy autentikus török kalóz kezei alól.

2018.08.09

Kanada Káosz
Old skool discotól, a veretős technoig, senki nem tudja olyan könnyedén
összefogni az ezer szálra szakadt zenei stílusokat, mint a Tilos Rádió régi
lemezlovasa. A lemezeket pörgeti: maga a Káosz.

2018.07.26

szőnyi
kino O
garden

STOPTRIK
szlovén NEMZETKÖZI
FILMHÉTVÉGE

