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11. évfolyam 03. szám

Herend Város Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Herendi
KÉZMŰVES FESZTIVÁL!
2015. augusztus 8-án, szombaton
Az egész napos rendezvényen programok és főzőverseny mellett, gasztronómiai ínyencségek,
finom és különleges borok, borbemutatók, pálinkák,
kézműves és kirakodó vásár, mesterség bemutatók várják a látogatókat.
Szombat reggel 10.00 órakor nyit a gasztro- és kézműves vásár. Sportbemutatók, veterán motoros felvonulás, gyermekműsorok, világbajnok táncosok bemutatója, vérpezsdítő kubai zenekar
táncosaival és még sokan mások szórakoztatják a közönséget késő éjszakáig!
Sztárvendég:

KOVÁCS KATI
Helyszín:
a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. parkolója

Vad- és halételek
FŐZŐVERSENYE

Egy ínycsiklandozó versengésre hívjuk Önöket! Olyan fakanálvirtuózok jelentkezését várjuk, akik főzőtudományukkal elkápráztatnák
a Herendi Kézműves Fesztivál résztvevőit és a szakmai zsűrit!
A Herendi Kézműves Fesztivál vad- és halételek főzőversenye 2015. augusztus 8-án, szombaton 10.00 órától kerül megrendezésre.
Nevezni tetszőleges létszámú csapatokkal lehet, számukra a helyet és a vad- illetve halhúst az önkormányzat biztosítja.
A nevezés díjtalan! Az étkeket pártatlan, szakmai zsűri, valamint a közönség is értékeli. A részletes nevezési feltételek elérhetőek a
herend.hu weboldalról. A versenyre jelentkezni augusztus 1-ig lehet a Jelentkezési Lap előzetes leadásával, mely személyesen
a Herendi Művelődési Ház és Könyvtárban vagy a herendfeszt@gmail.com e-mail címen igényelhető, illetve a herend.hu
webooldalról letölthető.
(A szervezők fenntartják maguknak a jogot a nevezési időszak korábbi lezárására!)

Várjuk sok szeretettel vállalkozások, civil szervezetek, családok és baráti társaságok
jelentkezését, akik vállalják, hogy a Herendi Kézműves Fesztivál főzőversenyén
megmérettetnék főzőtudományukat!
Herend Város Önkormányzata
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Kovács Kati
Nagy örömünkre szolgál, hogy Kovács Kati Kossuth-díjas és Liszt Ferencdíjas művésznő elfogadta a meghívásunkat, és csodálatos hangjával és
felejthetetlen örökzöldjeivel megörvendezteti a közönséget a Herendi
Kézműves Fesztiválon!
Kovács Kati énekesnőt senkinek sem kell bemutatni, idősebbek és
fiatalabbak is egyaránt ismerik és tisztelik, a magyar könnyűzenei élet
kiemelkedő, mára már legendás egyéniségének számít. Ötven éve tartó
pályafutása során számos állami és szakmai kitüntetéssel elismerték el,
és közel ötven éve a magyar zene utazó „nagykövete”. Világszerte vitte a
magyarok jó hírnevét, bizonyította a nemzet tehetségét. Személyiségével
mindenkit lenyűgöz, dalait hallgatva pedig egy varázslatos világba repít
minket. A minden idők egyik legsikeresebb magyar énekesnő nevéhez a
hatvanas évek óta több ezer sikeres koncert, több millió eladott lemez és
számtalan sláger fűződik. A Herendi Kézműves Fesztiválon

17.00 órakor veszi kezdetét Kovács
Kati élő koncertje!

Mindenkit szeretettel várunk!

Latin Combo Cubano

A karibi zene és tánc, pergő ritmusából ad ízelítőt a Latin Combo Cubano
kubai zenekar a közönségnek a Herendi Kézműves Fesztivál estéjén,
amikor igazi latin - kubai/karibi hangulat részesei lehetünk majd. A Latin
Combo neves külföldi és hazai fesztiválok közönségét is meghódította
már, hiszen az együttes nemcsak stílustiszta, kubai zenét játszik eredeti
hangszereken, hanem különleges feldolgozásokkal is szórakoztatja a
hallgatóit és a táncolni vágyó közönséget. A koncertet kubai táncosok
showja színesíti, akik elhozzák hozzánk a legnépszerűbb latin táncokat:
salsa, rumba, mambo, samba, merengue, bachata, és cha cha cha sem
maradhat ki a felsorolásból!

Orlando’s
Magic Band
Dávid Roland herendi énekes ezúttal neves zenészekből álló formációjával
ad koncertet szülővárosában a Herendi Kézműves Fesztiválon 20:30
órakor. Az est folyamán olyan ismert előadóktól hallhatunk dalokat, mint
többek között LGT, The Beatles, Deák Bill Gyula, Bon Jovi, Eric Clapton
és P Mobil.
Az angolszász és magyar rock klasszikusokat megszólaltató banda tagjai:

Dávid Roland – ének, akusztikus gitár
Csóka Péter (Tóth Vera Band) - gitár
Ignácz Attila - basszusgitár, ének
Mohai Győző – dob
Közreműködik: Fekete Gábor - gitár
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„Zenekar
a gomba alatt ”
zenés, interaktív gyermekműsor

A tücsök és a hangya felettébb ellentétes jellem!” Főleg, ha
még zenészek is! Hatalmas vihar sújt az erdőre, és a zápor
egy gomba kalapja alá kényszeríti őket. Vajon sikerül-e megszokniuk egymás társaságát? Vajon születhetnek-e melódiák
egy ilyen találkozásból? Vajon tudnak-e „zöld ágra vergődni”,
amikor a többi erdei állat védelmében kell összefogniuk? Többek között ezekre a kérdésekre is választ keres a színjáték, és
meg is találja! Szutyejev és La Fontaine nyomdokain haladva,
az előadás végére egy fergeteges vigadalomba csöppenünk,
és táncra perdül az erdő!
Hangya | MÓDRI GYÖRGYI
Tücsök | MÁTÉ P. GÁBOR
Erdei állatok | A GYEREKEK
Gomba hangja | FŐZŐ DITTA
Közreműködők:
Díszlet: PETRIK PÉTER – MOJZES GABRIELLA
Hang: PÁSZTOR KÁROLY

Rudi Bohóc
Ki ne ismerné Rudi Bohócot?
„Közeledik egy piros orrú, sárga autó, tetején gramofontölcsérrel,
melyből hang tócsák áradnak a fülekbe, szétterülését a motor
prüszkölése és a dudája engedi.
Bohóc ugrik ki a kocsiból kétségbeesetten, nem megy az autó.
A gyerekek segítségével, újra megy a szekér, mert együtt betolják a porondra. Ott együtt játszanak, garantált felhőtlenségben,
kötéltáncolnak, szendvicset készítenek, ami később jó lesz benzinnek. Éhségüket cukorral oltják, ami a Rudi Bohóc fogába megy,
csak egy orvosprofeszorgyermek, húzhatja ki rakétával, ami a fogához van kötve és ejtőernyővel érkezik vissza, a fájdalmat feledtetve.
Ezt, és az autót, s más képeket feltétlen meg kell örökíteni ecsettel
a festővásznon. Nekifutásból! Együttes „remegművüket” hátrahagyva, a bőröndöket visszapakolva, a kenyérbenzin jóvoltából megy
Rudi Bohóc tovább, más gyermekközösségekhez, akár autó nélkül
is cirkuszt játszani, de az már egy másik álom… „
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Herendi Kézműves Fesztivál 2015. augusztus 8.

PROGR A M
10:00 A kézműves vásár megnyitója
Vergissmeinnicht német táncegyesület műsora
Vad- és Halételek főzőversenyének kezdete:
versenyszabályzat kihirdetése, húsok kiosztása
10:30 Kenguru Torna Klub show
11:00 Rudi Bohóc műsora
11:30 Indul a kisvonat!A nap folyamán többször is körbejár
Herenden!
Veterán Motoros felvonulás
a Veszprémi Motoros Egyesület
közreműködésével

12:00

13:30 Sörivó verseny
14:00 Íjászati lehetőség
Kovács mesterség bemutató
Herendi Modellező SE repülőgép és modellautó
bemutatója
14:30 A főzőverseny eredményhirdetése és díjátadás
15:00 Zenekar a gomba alatt interaktív, zenés gyermekműsor
16:00 A Márkói Kamara TehátRum bemutatja:
Vásári komédia
16:30 Szent Euszták kórus műsora –
közreműködik: Dávid Roland
17:00 Kovács Kati énekes műsora
18:00 Winners VTE világbajnok táncosainak latin bemutatója
18:30 Cha-cha-cha táncoktatás
19:00 Latin Combo Cubano - kubai koncert kubai táncosok showjával
20:30 Orlando’s Magic Band - rock klasszikusok
22:00 Zsiráf Buli – retró videódiszkó és karaoke
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

Egész nap:

biztonsági öv szimulátor, pónilovaglás, légvár, arcfestés és csillámtetkó, kézműves kirakodóvásár,
főzőverseny étkeinek kóstolása, jókedv és vidámság!
Szeretettel vár Mindenkit Herend Város Önkormányzata!

Herendi Objektív Különszám – Herend város Önkormányzatának ingyenes kadványa. Digitális formában letölthető a http://objektiv.herend.hu webhelyről.
Felelős kiadó: Herendi Művelődési Ház és Könyvtár • Főszerkesztő: Rujzam Zsuzsa

• Cikkek: Burján Eszter, kovacskati.hu, wikipedia •

Fotók és kép anyag forrás: Rujzam Zsuzsa, Burján Eszter, Internet • Graﬁkai előkészítés: Skindrome studio • Nyomda: OOK-Press Kft Veszprém •
Információ: titkarsag@herend.hu, 06-88/513-700 • Facebook: Herend Város Hivatalos oldala • 11. évfolyam 3. szám, 2015. július • Címlapfotó: Rujzam Zsuzsa
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