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Kedves
Vendégeink!
Szeretettel invitálom Önöket immár 9. alka-
lommal Rippl-Rónai József ,Vaszary János és 
Galimberti Sándor szülőföldjére, Kaposvárra.

Tartalmában nem halványuló mottónk: 
„Kaposvár a Festők Városa”.

A múlt hagyományainak ápolása a jelen 
emberének fontos feladata. E hagyomány-
ápolás szellemében kívánjuk a városlakók és 
az idelátogatók számára bemutatni múltunk 
és jelenünk művészeti értékeit. Kaposvár kö-
zösségteremtő és megtartó ereje nem utol-
sósorban kulturális és művészeti hagyomá-
nyainak ápolásában nyilvánul meg. Ez jö vőn-
ket is meghatározza. 

Ennek szellemében a teljesség igénye nél-
kül hívnám fel szíves fi gyelmüket a Fény-
Hang Ár fényfestészet elnevezésű monu-
mentális látványra, amely a Kossuth tér épü-
letein jeleníti meg városunk képzőművészeti 
múltját, jelenét és jövőjét. 

Nagy szívvel ajánlom Önöknek Anna Margit 
festőművész kiállítását a Vaszary Képtárban.

Tapasztalataim szerint Kaposvár történelmi 
belvárosa kedvelt teret nyújt minden szabad-
téri rendezvénynek, a város polgárai szeretik 
a tartalmas együttléteket. 

A 2009. május 21–24-ig megrendezésre 
kerülő kiállítások, képzőművészeti progra-
mok, szabadtéri előadások, koncertek az 
eddigiekhez hasonlóan tartalmas időtöltést 
garantálnak mindenkinek.

Valamennyi rendezvény magában hordja 
a szervezők odaadó munkáját, lelkét. Szak-
embereink idén is mindent megtettek azért, 
hogy a 2009. évi Festők Városa Hangulatfesz-

tivál is emlékezetes él-
mény maradjon.

Szeretettel várom
Önöket!

Szita Károly
Kaposvár Megyei Jogú 
Város polgármestere

Fesztivál nyitó
ünnepség
Május 21. 17.00 óra
TRISCHLER FERENC: Rippl-Rónai József 
szoboravató a Fő u. 15.sz előtt
A szobrot a nagyközönségnek átadja,
a hangulatfesztivált megnyitja: SZITA KÁROLY

Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere 

Kiállítások,
képzőművészeti 
programok
Május 21. 16.00 óra
„A barlangfestő ember” c. szabadtéri 
elektrográfi ai kiállítás megnyitója 
A Magyar Elektrográfi ai Társaság kiállítása 
az Európa parkban

Május 21. 18.00 óra
Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola 
Jubileumi kiállítás megnyitója a MTESZ 
Székházban

Május 21. 19.30 óra
Város-Kép Kaposvár testvérvárosainak fo tó-
kiállítás megnyitója a Táncsics Gimnáziumban

Május 22. 10.00 óra
„Túl az anyagon” – kortárs művészeti
nyitott kurzusok a Vaszary Képtárban

Május 22. 14.30 óra
Posztmédia c. kiállítás megnyitó 
a SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület tema-
tikus kiállítása a Kaposvári Egyetem galériáján

Május 22. 16.00 óra
Nagybányai festészet Kaposváron
Kiállításmegnyitó a Rippl-Rónai Múzeumban

Május 22. 17.30 óra
Anna Margit festőművész kiállítás
megnyitó a Vaszary Képtárban



Május 22. 19.00 óra
CMYK, szín/vonal
a kilenc.4 művészeti társulás kiállítás megnyi-
tója a Vár u.13. alatt
Közreműködik: PETROVITS ÁKOS médiaművész 
és a Barcsay Jenő Emlékzenekar
A kiállítás a fesztivál idején 24 órában látogat-
ható. Tárlatvezetés, kortárs színházi előadás 
és koncertek, vj-k… 
Részletes program: www.kilenc.org

Május 23. 11.00 óra
14. Nemzetközi Miniatűr Fesztivál
kiállítás megnyitója a Szín-Folt Galériában

Május 23. 15.00 óra
Képzőművészet és animációs mozgó-
képművészet a kortárs magyar művé-
szetben fi lmvetítés és kiállítás a Rippl-Rónai 
Múzeumban

Május 23. 18.30 óra
Jambrich Liza keramikus kiállítás
megnyitója a Vaszary Emlékházban

Koncertek, tánc
és egyéb színpadi 
programok

Kossuth tér, szabadtéri színpad 

Május 21. 17.30 óra
Fesztiválnyitó Hangverseny
Közreműködik: ANDREAS OTTENSAMER

klarinétművész (Ausztria)
Kaposvári Szimfonikusok Zenekar
Vezényel: ROBERT HOULIHAN (Írország)
Műsor: G. Rossíni: Tolvaj szarka – nyitány
W. A. Mozart: klarinétverseny Á-dúr K.622
G. Bizet: Carmen – szvit No. 2.
J. Brahms: Magyar táncok No 1, 6, 7.
A. Dvorak: Szláv táncok op. 46. No. 1, 3, 8.
J. Strauss: Éljen a Magyar
Vergnugns Zug – polka
Auf der Jagd – polka
L. Anderson: The Irish Washerwoman 
(rossz idő esetén a helyszín: Együd Árpád Műv. K.pont)

Május 21. 19.30 óra
Bohém Ragtime Jazz Band 
ITTZÉS TAMÁS zongora, hegedű, tölcséres he-
gedű, ének; LÁZÁR MIKLÓS hegedű, ének; 
LEBANOV JÓZSEF trombita; MÁTRAI ZOLTÁN kla-
rinét, tenorszaxofon; FALUSI ALFRÉD dob; KORB 
ATTILA harsona, kornett, zongora, ének; MÁTRAI 
GYÖRGY bendzsó, gitár; TÖRÖK JÓZSEF bőgő, 
tuba

Május 22. 14.00 óra
„Módi” divatbemutató
a Zichy Iparművészeti SzKI
textilrajzoló és modelltervező szakos
diákjainak munkáiból

Május 22. 15.00 óra
Látványsport bemutató

Május 22. 17.00 óra
Molnár Dixieland Band 
DR. MOLNÁR GYULA klarinét, szaxofon, ének;
KISZIN MIKLÓS bőgő; GARAY MÁRTA zongora, 
ének; SALLAI LÁSZLÓ trombita; KRÉTER KÁROLY 
benzsó, ének; FAJSZI CSANÁD harsona; BODÓ 
JÓZSEF dob

Május 22. 19.00 óra
Angara Zenekar 
SZALAY HENRIETTA ének; LUKÁCS LÁSZLÓ gitár
DEBRECZENI MÁRTON gitár, ének; HEPPES MIKLÓS 
basszgitár; MÓZES ZOLTÁN dob, perka; MAYER 
ZITA furulya, kaval; BUSSY GÁBOR (m.v.) gitár; 
CSEPREGI GYULA (m. v.) szaxofon

Május 22. 21.00 óra
Mardi Grass Jazz Band 

Május 23. 15.00 óra
Győri Ütős Együttes

Május 23. 16.00 óra
„Régi-módi Tánciskola”
versenytánc bemutató és „örömtánc”

Május 23. 17.30 óra
Nuestro Aire Társulat
fl amenco tánc és koncert
KECK MÁRIA ének, tánc; ARIJANA LUBURIC ének, 
tánc; ILLÉS JÁNOS gitár; Á. SZABÓ AJTONY cselló; 
MOGYORÓ KORNÉL ütőhangszerek



Május 23. 19.30 óra
Babos Projekt Special 
BABOS GYULA gitár; SZAKCSI LAKATOS RÓBERT 
zongora; PATAI ÖCSI hegedű; HÁRS VIKTOR 
nagybőgő; BALOGH LÁSZLÓ dob;
VERESS MÓNIKA ének

Május 23. 21.00 óra
Piromágusok
Tűzzsonglőr produkció

Május 23. 21.30 óra
FényHangÁr
fényfestészet és élő performance. 
A zenei aláfestést a SOFTMOTEL szolgáltatja

Május 24. 10.30 óra
„Gyep-show”
rezesek térzenéje

Május 24. 11.00 óra
„Járd ki lábam…”
az Együd Árpád Művészeti Iskola néptánc 
tanszakának évzáró műsora 

Május 24. 14.00 óra
„Az udvarhelyi legény csudája”
a Somogyudvarhelyi 
Kukoris Hagyományőrző Kör előadása

Május 24. 16.00 óra
Magyar Szabvány Zenekar
PUSKÁS PÉTER zongora; SZILAS MIKLÓS basszus-
gitár, ének; VEZÉR JUDIT ének;
KOVÁCS NORBERT dob

Május 24. 18.00 óra
Szakcsi Quartet koncert 
SZAKCSI LAKATOS BÉLA zongora;
WINAND GÁBOR ének;
ORBÁN GYÖRGY nagybőgő;
KŐSZEGI IMRE dob

Egyéb művészeti 
programok
Május 21. 14.30 óra 
Juhos Együttes
népzenei koncertje – vásárnyitó

Május 21. 18.00 óra
Művész-közönségtalálkozó
a Könyvtárban
Vendég: KARAFIÁTH ORSOLYA és
 GRECSÓ KRISZTIÁN költő, író

2009. május 21. 20.30 óra
Lerajzolom percek alatt
Koltai Róbert estje a Vaszary Képtárban

Május 22. 16.30 óra
Kecskés Együttes
zenés irodalmi délutánja
a Bárány Fogadó udvarán

Május 22. 19.00 óra
Rab ember fi ai
a Somogy Táncegyüttes táncszínházi
előadása az Együd Művelődési Központban  

Május 22. 22.00 óra
Piromágusok
Tűzzsonglőr produkció a Sétáló utcában

Május 22–23. 22.00 óra
Mozgókép program
Válogatás a Magyar Filmszemlék
versenyfi lmjeiből a Bárány Fogadó udvarán 
(külön program szerint)

Babos Gyula – fotó: Kardos Zsuzsa



Anna Margit
kiállítás
Válogatás az Antal–Lusztig-gyűj te-
ményből a Vaszary Képtárban

Megnyitó: 2009. május 22. 17.30 óra

Köszöntőt mond: DR. KÉKI ZOLTÁN címzetes  
 fő jegy ző, Kaposvár
Megnyitja: TURAI HEDVIG művészettörténész

A kiállítás megtekinthető:
2009. május 21–július 26-ig
naponta 10–18 óráig a fesztivál ideje alatt 
csütörtöktől–péntekig 10–20 óráig

ANNA MARGIT (1913–1991) tragikus sorsfordu-
latoktól nehéz életet élő, rendkívüli asszony 
volt. Majdnem egész családját elveszítette a 
vészkorszakban, a kiheverhetetlen tragédiát 
csodagyerek-fi a korai megőrülése súlyosbí-
totta.

Anna Margit Vaszary János szabadiskolá-
jában tanult, de mesterének vallotta első fér-
jét, Ámos Imrét is. Ámossal 1937-ben Pá rizs-
ban járt, ahol találkoztak Marc Chagall-lal.

Indulásakor a francia iskola, elsősorban 
Bonnard  hatott rá. Alkotói munkásságának 
színtere Szentendre volt, Vajda Lajossal és 
körével tartott szoros barátságot.  A háború 
után az Európai Iskola alapító tagja lett, majd 
annak betiltását követően, formalista mű-
vészként megbélyegezve, kiszorult a művé-
szeti életből. Hosszú hallgatás következett: 
1968-ban rendezhetett egyéni kiállítást az 
Ernst Múzeumban. A hetvenes években a 
kultúrpolitika megváltozott, az absztrakt mű-
vészetet kezdték elfogadni, Anna Margit is 
kiállítási lehetőségek sorához jutott, többszö-
rösen kitüntették, művei jelentős köz- és ma-
gángyűjteményekbe kerültek.

Sajátos stílusa pályája során sokat változott, 
de mindvégig megőrizte a rá jellemző gyen-
géden groteszk látásmódot, egyfajta exp-
resszivitást és szürrealitást. A hatvanas évek-
ben hangja és fi gurái Gulácsyt idézik. Művé-
szetének emblematikus jelképei: a bábu, a 

bohóc, a marionett, a maszk mindvégig jelen 
vannak.  Legismertebbek a hetvenes évek-
ben készített, a népművészetet és a vásári 
portékákat művészetbe emelő, tabukat dön-
tő, applikációkat tartalmazó munkái. Élete vé-
gén, harminc évvel a második világháború 
borzalma után, szabadult fel benne a holoca-
ust traumája és kezdte az emlékeit: szenve-
dését és gyászát megfesteni. A holocausthoz 
való viszonya identitásának része lett. A köz-
beszédben évtizedeken át tabunak számító 
téma sokkoló erővel találta meg a formát mű-
vészetében. Az „elmondást”, a narratív igényt 
mi sem mutatja jobban, mint hogy a képek 
hátoldalára ír: „üzen”. 

Gazdag életművet hagyott hátra, a XX. 
század számos stílusirányzatának (expresszi-
onizmus, szimbolizmus, szürrealizmus, abszt-
rakt művészet) metamorfózisa valósult meg 
művészetében.

 Az Antal–Lusztig-gyűjtemény Anna Mar-
git-kollekciójából 74 képet mutat be ez alka-
lommal a Vaszary Képtár. Antal Péter monog-
rafi kus igénnyel összegyűjtött anyaga Anna 
Margit teljes életútját és oeuvre-jét felöleli. 
A kiállítás a művész korai időszakából több, ko-
rábban ki nem állított művet is bemutat.

Két fi gura – Anna Margit festménye



A barlangfestő 
ember
Szabadtéri elektrográfi ai kiállítás 
A Képírás Alapítvány és a Vaszary 
Képtár kiállítása

Európa Park 2009. május 21–24.

Megnyitó: 2009. május 21. 16.00 óra 

Megnyitó performance: KÁPLÁN GÉZA, 
KLENCSÁR GÁBOR JR., LÉKAI SÁNDOR.  

Tehetünk-e többet alkotó emberként, mint 
hogy folytatói leszünk az első barlangfestő 
ember művének, és tovább húzzuk az általa 
vésett, festett vonalat, az emberiség ősi ha-
gyományát gazdagítva.

Fenti gondolat szellemében korunk képi 
nyelvén az elektrográfi a műfajában megfo-
galmazott alkotásokat láthatunk a Barlang-
festő ember című szabadtéri elektrográfi ai 
kiállításon.

A kiállításhoz kapcsolódóan t-shirt – póló 
bemutató lesz hasonló címmel, ahol a többi 
között Haász Ágnes és Molnár Pál művei lesz-
nek láthatóak.

Túl az anyagon
Kortárs művészeti nyitott kurzusok 
a SoBaBu Vizuális Művészeti
Egyesület szervezésében

2009. május 22. 10.00–14.30
Vaszary Képtár (Fő u. 12.) 

Köszöntő és bevezető: dr. LEITNER SÁNDOR DLA 
 Kari Igazgató KEMK
Kurátor: dr. LIEBER ERZSÉBET DLA és
 dr. GYENES ZSOLT DLA

A szabadegyetem jellegű előadássorozat 
azokat kívánja megszólítani, akik kapcsolatot 
keresnek a modern és kortárs művészet 
problémakomplexumával. Az előadások te-
matikái olyan kérdéseket igyekeznek körbe-
járni, mint művészet és mesterség kapcsola-
ta a ma művészetében, a művészeti üzem 
hatása a modern értelembevett kreativitásra, 
a való világ és művilág érintkezési felületei, 
fogódzók a műfajhatárok elmosódása, illetve 
az anyag- és technikaalapú behatárolás elle-
hetetlenülésének korában.

A gazdag, újdonságértékű, esetenként ku-
riózumszámba menő képanyagot bemutató 
előadások reményeink szerint azoknak is új 
nézőpontokat, csemegéket fognak kínálni, 
akik követik és szeretik az aktuális jelensége-
ket, vagy tanulmányozzák ezeket.

Jambrich Liza
keramikus tárlata
2009. május 23. 18.30 óra
Vaszary Emlékház, pincegalériája (Zárda u. 9.)

Megnyitja: WINKLER FERENC muzeológus
Látogatható: május 21–június 7. (10–16 óráig)
 a fesztivál ideje alatt 10–20 óráig.Anyalok felszállása – Genes Zsolt elektrográfi ája



Festők Nagybányáról
Kiállítás a kaposvári
Rippl-Rónai Múzeumban

2009. május 22–szeptember 13-ig

Megnyitó: május 22. 16.00 óra

A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum 2009-ben 
ünnepli fennállásának 100 éves évfordulóját. 
Az esemény nyomán az intézmény egy külön-
leges kiállítással tekint vissza az alapítás idő-
szakára: a 2009. évi Festők Városa Hangulat-
fesztivál programjaként a XX. század eleji 
modern festészet magyarországi megalapo-
zását elindító nagybányai művészek alkotá-
saiból mutat be egy kollekciót. 

A századforduló a magyar képzőművészet-
ben a modern művészet kiteljesedésének 
éveit foglalja magába. E festői megújulás élén 
jártak a Nagybányai művésztelep festői, akik 
a megújító irányzatok közül a plein air natura-
lizmus és a szecesszió egyidejű feldolgozásá-
val az impresszionizmus egy sajátosan magyar 
megoldásához jutottak el. Alkotásaikban soha 
nem lépték át a valóságábrázolás és a meg-
határozó formaadás határait, és a látványt sa-
ját szubjektív érzelmi beállítottságuknak meg-
felelően alakították tovább.

A kaposvári kiállítás elsősorban a művész-
telep alapító mesterei, Hollósy Simon, Réti 
István, Thorma János, Ferenczy Károly, Iványi 
Grünwald Béla mára már klasszikusnak tekin-

tett alkotásait mutatja be. Jelzésszerűen utal 
a művésztelepről elágazó utakra: a neósok és 
a kecskeméti művésztelep munkáira, a 20-as 
években posztnagybányai szellemben induló 
legfi atalabb nemzedékre, továbbá azokra, 
akik számára Nagybánya indító szerepet ad, 
de művészetük kibontakozását más irányú 
törekvések szabták meg. A kiállítás különle-
gessége, hogy kitér a Nagybányai festészet 
vonzáskörébe tartozó helyi művészekre is. 
Noha Rippl-Rónai József nem dolgozott Nagy-
bányán, a köré gyűlő fi atalok: Galimberti Sán-
dor és Bernáth Aurél megfordultak a század-
forduló e legnagyobb hatású művészképző-
jében. Hollósy Simon müncheni szabadisko-
lájában tanult a somogytúri Kunffy Lajos is, 
akinek festői világa nagyon közel állt a nagy-
bányai művészekéhez, és az Unghváry Sán-
dor festőművész által alapított Kőröshegyi 
festők 1908-tól 1911-ig nyaranta Nagybánya 
szellemében dolgoztak.

A kiállítás kb. félszáz alkotása hazai múze-
umok és magángyűjtők tulajdonában lévő, 
ritkán látható festményekből áll. Meghatáro-
zó része a legfontosabb mestereket reprezen-
tálja a telep megalakulásától az első világhá-
ború végét lezáró időszakig. 

dr. Géger Melinda

Miniatűr Tárlat
2009. május 23. 11.00 óra
Szín-Folt Galéria (Dózsa Gy. u. 5., Tel.: 30/939-8798)

Megnyitja: FELEDY BALÁZS művészeti író
Látogatható: május 23–június 30.
 hétfő-péntek 8–12, 13–17 óra.

Völgyben – Iványi Grünwald Béla festménye

Mózes megtalálása – K. Budha Tamás alkotása



 A FényHangÁr látványterve – Papp László munkája

A Zichy Mihály
Iparművészeti,
Ruhaipari Szakképző 
Iskola művészeti 
programja

Zichy Mihály születésének 180. évfordulója, 
valamint a kaposvári középfokú művészeti 
szakképzés elindításának 20 éves évforduló-
ja alkalmából.

2009. május 21. 18.00 óra

Jubileumi kiállítás (MTESZ Székház)
A rendhagyó tárlatra az iskola egykori diákjai 
kaptak meghívást, akik a jelenleg tanító mű-
vésztanárokkal együtt állítanak ki, emlékezve 
a tanításban és alkotómunkában együttesen 
eltöltött két évtizedre.

2009. május 22–24. 9.00–18.00 óra
Zichy jubileumi sátor, Fő utca

Az iparművészeti szakmák bemutatója 
Agyagozás (mintázás), korongozás, textilszi-
tázás, grafi kai nyomástechnikák bemutatója, 
textilműves bemutató, számítógépes grafi kai 
tervezés.

Utcai rajzolás és Plein-air festészet
A szakmabemutatók résztvevői: az iskola di-
ákjai, valamint a pozsonyi és a csíkszeredai 
művészeti testvériskolák vendégdiákjai.

Filmvetítés
és kiállítás
Kapos Art Képző
és Iparművészeti Egyesület

2009. május 23. 15.00 óra
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
földszinti terem

Az animációs művészet – különösképpen a 
magyar animációs művészet – kezdettől fog-
va szorosan kötődik képzőművészeti gyöke-
reihez. Az animációs fi lmek mégsem egysze-
rűen mozgó képek, hiszen fi lmnyelven íród nak, 
idejük, ritmusuk, történetük van, bármilyen 
technikával készüljenek is…

Animálni annyit jelent: lélekkel telíteni, élet-
re kelteni.

A vetítés és kiállítás résztvevői különböző 
technikával készítik fi lmjeiket: cellre, papírra 
festenek, rajzolnak, és fi lmnegatívra forgatnak, 
talán utolsó mohikánokként, vagy kihasznál-
ják a korszerű technika adta lehetőségeket, s 
a számítógépet használják „ecsetként”.

FényHangÁr
Fényfestés

2009. május. 23. 21.30–22.30
Kossuth tér

A program fényfestés a Városháza és a főtér 
újjáépített épületének tér felőli homlokzatán. 
Az esti órában Papp Pala László és Bata Zsolt 
nagyteljesítményű vetítőgépekkel jeleníti 
meg rendkívül látványosan Kaposvár képi él-
ményvilágát, a város művészettörténeti múlt-
ját, és jelenét, amelyek megalapozták, hogy 
Kaposvár fesztiválja felvette a Festők városa 
nevet.

A produkció összeköti a múlt képeit a jelen 
kortárs képzőművészet új médiumával, a di-
gitális képpel, egy élő performance keretén 
belül. A vetítéshez a zenei aláfestést a SOFT-
MOTEL szolgáltatja.



Lerajzolom
percek alatt
Koltai Róbert estje
zenés kabaré a Vaszary Képtár 
rendezésében

2009. május 21. 20.30 óra
Vaszary Képtár (Fő utca 12.)

Közreműködik: DARVAS FERENC, zongora

Koltai Róbert a Csiky Gergely Színház nagy 
korszakának meghatározó tagja, napjaink 
egyik legnépszerűbb színész-rendező-fi lm-
ren de zője boldogan vállalta a felkérést, mert 
a szíve ma is szaporábban ver, ha Kaposvárról 
és Somogy megyéről van szó…

Versekből, sanzonokból, paródiákból ösz-
szeállított műsora önfeledt kikapcsolódást 
nyújt a fesztivál közönségének.

Gyermeknapi
elő vígasság
Báb- és gyermekszínházi
előadások a „Hancúr téren”

Május 21. 15.00 óra
Jambóza Bábcirkusz

Május 21. 17.00 óra 
Szomorú királykisasszony
a BáBaKalács Bábszínház előadásai

Május 22. 15.00 óra
Mátyás király bolondos bolondja 

Május 22. 18.00 óra
Pázmán lovag története
a Maszk Bábszínpad előadásai

Május 23. 11.00 óra
Turka a táncoló kecske,
avagy Zsuzsi néni kecskéje
Dramatikus népi játék a sokaság
és Zsuzsi néni örömére a Levendulaszínház 
előadásában

Május 24. 11.00 óra
A három kismalac

Május 24. 15.00 óra
Pulcinella

Május 24. 17.00 óra
Csicseri történet
a Ziránó Színház mese előadásai 

A fesztivál ideje alatt
ENDRŐDI KATA grafi kusművész
óriás mesekönyv kiállítása,
képzőművészeti játszóház, óriásvár építő játék, 
kreatív homokozó, ügyességi játékok, masza-
tolás és kacagás várja a gyerekeket.

Május 24-én
„Színország”
kirándulás a színek mesés világában. Közös 
rajzolás és festés kicsiknek az iparművészeti 
iskola művésztanárai vezetésével.Jelenet a BáBaKalács Bábszínház előadásából



Turisztikai programok

Május 21–23.
Nemzetközi Turisztikai Konferencia
a Városháza Dísztermében

Május 22–24. 
II. „Zselic-Hegyhát Régió Kupa és Túra”
Dél-Dunántúli Veteránjármű Találkozó és Túra

Május 23.
Veteránjármű kiállítás
a Kapos Hotel előtt

Május 23.
„Somogy vasútjáért” kerékpártúra Dombóvár és Kaposvár között
Információ és jelentkezés május 15-ig vonatelozes@kaposvar.hu
Várható érkezés a Kossuth térre: 13–15 óra között

Május 22. 15.00 óra és május 23. 10.00 óra
Kultúr Túra
„Amiről a házak mesélnek” városnéző séta indul a Tourinform Iroda elől

Jó szívvel kínáljuk még

Civilek utcája
Lion’s Club, Somogy Megyei Népművészek Egyesülete, Katica Tanya – Patca,
Napsugár Alapítvány, Fekete Hollók Rendje, Fekete Sereg, Kecelhegyi Lovassport Egyesület, 
Tököli Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete, Szabadművészeti Társaság,
Pannon Art Line Egyesület, Fogd a Kezem Alapítvány, Baba Múzeum
Durácky Módszertani Központ kiállítása
és interaktív játékparkja a Sétáló utcában. 

Ördögszekér Kézműves Vásár

Partnereink

Bárány Fogadó, Belvárosi Tánciskola, Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság,
Carp Diákszervezet, Déryné Vándorszíntársulat, Idegenvezetők Somogy Megyei Egyesülete, 
Kapos Art Képző-és Iparművészeti Egyesület, Kapos Korona Zrt, Kaposvári Egyetem Művészeti 
Főiskolai Kara, Kaposvári Rendőrkapitányság, Képírás Műhely Alapítvány, kilenc.művészeti
társulás, Kimmel „1941” Képkeretezés, Megyei és Városi Könyvtár, MTESZ,
Polgári Nyugdíjas Klub, Rippl-Rónai Múzeum, SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület, Somogy 
Néptánc Alapítvány, Stühmer Kávézó, Szín-Folt Galéria, Táncsics Mihály Gimnázium, Tourinform 
Iroda, Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola

A programokról bővebb információ: www.festokvarosa.hu, www.vaszary-keptar.hu 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják




