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Szabadkaiak a budapesti Művészetek Palotájában
13.02.2011

Szabadka ma mutatkozhatott be a budapesti Művészetek Palotájában, mint egyike annak a
három határon túli városnak melyek idén lehetőséget kapnak a Cifra palota elnevezésű
rendezvénysorozat keretében. Ezen a főként gyerekeknek szánt rendezvényen gazdag
kulturális-művészeti programmal léptek fel városunk művelődési intézményei és művészei
, valamint szabadkai származású  művészek.
A rendezvényt Saša Vučinić, Szabadka polgármestere nyitotta meg a Művészetek Palotája
aulájában, majd a projektum rendezője, Várkonyi Attila szólt a jelenlevőkhöz.
- Elégedettséggel tölt el,  hogy Szabadkának lehetősége nyílik bemutatkozni a Művészetek
palotájában. Szabadka gazdag kulturális hagyományokkal és örökséggel rendelkező város.
Ennek a hagyománynak a nagy része Budapest és az Osztrák-Magyar Monarchia hatására
alakult ki. Városunk kulturális szakemberei Szabadka 2011-es kínálatából válogattak, s ezt
fogjuk ma délelőtt felkínálni kedves budapesti barátainknak. A szabadkai művészek
nagyon szívesen és gyakran vendégszerepelnek Budapesten, de ugyanakkor mi is gyakran
vendégül látjuk ennek az itteni művészeket.  Nagyon kellemes időtöltést és szép
művészeti élményt kívánok a jelenlevőknek, mondta Vučinić.
A műsorban fellépett Bobány Rebeka szopránénekesnő, Bakos Árpád, Dér Henrietta és
Bencsik Tamara, Utasi Árpád, a Guarden Quartett vonósnégyes, , a Juhász zenekar, a
Kadabra együttes, valamint a Népkör , a Mladost, a Bunjevačko kolo művelődési
egyesületek és a Gyermekszínház a  James és az óriásbarack című előadással. A
szabadkaiak bemutatták a közönségnekaz Interetno Fesztivált és a 100 éves Dužijancát-
Aratóüünnepséget. Ezenkívül az Aranykapu Játszóház interaktív játékokat mutatott be a
jelenlevő gyerekeknek, továbbá a szabadkai kínálatban szerepelt még a Községközi
Műemlékvédelmi Intézet gyűjteményéből készült Szabadka régen és ma című fotókiállítás,
Horvát Zoltán tárlata, a város kulturális programjának DVD prezentációja és Szabadka
város Idegenforgalmi Szervezetének standja is

(16.07.2011 - 22.07.2011)

Međunarodni filmski festival Palić osnovan
je 1992. godine od strane Opštine
Subotica. Danas je Palićki filmski...
tovább

TOVÁBBI FESZTIVÁLOK

> Etnofest

> Međunarodni festival pozorišta za decu

> Trenchtown

> Jazzik

> Pisci u fokusu

> Guitar Open Festival

> Summer3p

> Hosana fest

> Desiré Central Station

> Berbanski dani

> Interetno

> Doček Nove godine na Trgu

> Dan grada

Skupština grada Subotice Lokalna samouprava Kabinet gradonačelnika Servis građana


