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„Kodály Zoltán, aki összeköt”- Kecskemét köszönti a testvérváros Galántát 

Kodály Zoltán Emlékév –Galánta és Kecskemét közös programjai 

 2017. március 5.  – december 31. 

 

I. 2017. augusztus 10 -12. (csütörtök – szombat) Galántai Vásár 

 

 

Háry János Játszóház- egész napos művészeti és ismeretterjesztő játszóprogram általános 

iskolásoknak (péntek, szombat 10-18-ig).  

Kézműves foglalkozások (huszárcsákó készítés, Háry huszár báb/ Örzse báb készítés, 

mézeskalács huszár díszítés) 

 

 Játék a Szivárvány játéktár eszközeivel. 

Szivárvány játéktár működtetése csoportos és egyéni szabadtéri és asztali fa játékokkal. 

 

Szilágyi Áron és zenekarának fellépése a szabadtéri színpadon (a kecskeméti Leskowsky 

Hangszergyűjtemény hangszerinek bemutatásával) 

 

Gasztronómia szabadtéren - alföldi étel főzése      

 

Operett gála, bordalok, borversek akecskeméti Katona József Színház művészeinek 

közreműködésével a borutca közelében - színpadon 

Kézművesek kiállítása és vására (Kecskemétre jellemző termékek) (5 kézműves, 10 fő) 

 

Turisztikai kiállítás  

 

 

II. November 15-18. (szerda-szombat) Kodály ünnepségek Galántán 

 

November 15. 11 óra  

Háry János kalandjai - bábjáték aGalántai Művelődési Központ bábtermében 

Hári Viktória, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 12. o. drámatagozatos diákjának 

egyszemélyes bábelőadása, majd bábkészítés 

November 15. 16:30 órakor a Galántai Művelődési Központ előcsarnokában 

„Kodály szellemében” címmel képzőművészeti kiállítás   

 

November 15. 19 órakor az Esterházy kávézóban 

Irodalmi est a kecskeméti Katona József Színház művészeinek közreműködésével 

 

November 16. 10. óra galántai Kodály Zoltán Gimnázium aulája 

Háry János kalandjai 



 

Kodály – Paulini – Harsányi: Háry János – daljáték keresztmetszete (dramatikus, 

interaktív zenei foglalkozás) 

Közreműködnek: Chorhidea Kamarazenekar és meghívott vendégeik. Néptáncosok, énekesek 

közreműködésével. Verbunkos és csárdás bemutató és tánctanítás, kézműves foglalkozás 

(bábkészítés), szakmai tapasztalatcsere a Kodály módszerről és mai zeneoktatásról, Kodály 

és a népzene címmel ismeretterjesztő előadás 

 

November 16. 19.00 óra Galántai Művelődési Központ színházterme 

Kecskeméti Szimfonikus Zenekar hangversenye 

Műsor: Kodály: Galántai táncok, Marosszéki táncok, Háry szvit- részletek táncos betétekkel 

 

Galántáról érkező programok az alábbi kecskeméti rendezvényekre: 

 

Július 16-28.  

29. Kodály Művészeti Fesztivál – Kodály születésének 135. évfordulója és halálának 50. 

évfordulója tiszteletére   

A programok előtt „ráhangoló” műsort adnak fiatal tehetségek: népzenészek, néptáncosok, 

kórusok, néhány fős zenei együttesek. 

 

Augusztus 19-26.Hírös Hét Fesztivál  

A fesztivál keretében a 15 éves jubileumát ünneplő testvérvárosi együttműködés 

megerősítése. Galánta város delegációját a város fúvószenekara kíséri Kecskemétre.  

 

Szeptember 14-17.    Népzenei Találkozó 

Galántáról érkező felnőtt és gyermeknépzenészek, néptáncosok, előadása a Találkozó 

keretében.  

 

December 16.    

Kodály Zoltán születésnapi programok 

Az ünnepi műsorok keretében a galántai gyermek és felnőtt művészi csoportok programjait 

tekinthetik meg a kecskeméti nézők.  


