2013. március 14.
csütörtök

18:30 - 18.45

yülekező a fáklyás felvonuláshoz a
Gyülekező
Petőfi téren

18:50 - 19:15

Fáklyás
áklyás felvonulás a városközponttól a
fesztivál helyszínére

19:15

19:30 - 20:00

20:00 - tól

Ér
Érkezés a fesztivál helyszínére

nnepi műsor, a fesztivál megnyitója
Ünnepi

Kiállí
Kiállítások, kézműves utca megnyitója

Helyszín: Szabadidőpark 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
A Fesztivál honlapja: www.petofifesztival.hu e-mail: petofifesztival@gmail.com
Tel.: 06 (30) 567 23 61

2013. március 15.
Péntek
10:00 – 11:00

Ünnepsé
nnepség és koszorúzás a Petőfi téren

11:00 -

Levendula
endula gyermekváros programjai
kiállítások, kézművesek látványos bemutatói

12:00 -

Derülve mulass Te magyar! (gasztrosátor) –
tematikus ebéd, történelmi műsorral a
Kecskeméti Katona József Színház
társulatával

14:00 -

Szegedi Honvédek szabadtéri bemutatója (a
fesztivál területén)

15:00 – 15:40

Majossa Hagyományőrző Kulturális Egyesület
műsora (nagysátor)

17:00

Lú
Lúdas Matyi – színpadi előadás a kiskőrösi
Szilveszter Társulat előadásában –
Művelődési Központ (Petőfi tér)

18:30 – 19:30
19:45 – 20:00

"Ballada" Fonó Néptánc Együttes (nagysátor)
Tombola

20:00 -

(ex Kormorán) koncert
(nagysátor
nagysátor)

Helyszín: Szabadidőpark 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
A Fesztivál honlapja: www.petofifesztival.hu e-mail: petofifesztival@gmail.com
Tel.: 06 (30) 567 23 61

2013. március 16.
Szombat
10:00 -

Levendula gyermekváros programjai,
kiállítások, kézművesek látványos bemutatói

12:00 -

Derülve mulass Te magyar! (gasztrosátor)
tematikus ebéd, történelmi műsorral a
Kecskeméti Katona József Színház társulatával
ársulatával

15:00- 16:30

Kerekasztal beszélgetés: A Duna-Tisza köze a
reformkor és a szabadságharc idején
dr. Marjanucz László történész,
Új
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti
Tanszék SZTE tanszékvezető egyetemi docens
dr. Tóth István történész, Szegeden a Móra
Ferenc Múz
Múzeum történész-muzeológusa
dr. Miklós Péter történész

18:00 - 18:45

"Csicsergő
Csicsergő Csoport” Fonó Néptánc Együttes
(nagysátor)

19:45 – 20:00
20:00

Tombola
együttes koncertje (nagysátor
nagysátor)

Helyszín: Szabadidőpark 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
A Fesztivál honlapja: www.petofifesztival.hu e-mail: petofifesztival@gmail.com
Tel.: 06 (30) 567 23 61

1. „Levendula Gyermekváros” – elkülönített programhelyszín gyermekek,
családok részére

2. Nagyszabású kiállítások: Fegyver, ruha, építészet, tárgyi eszközök,
zászlók, levelek, dokumentumok a reformkorból és az 1840-es
1840
évekből.

3. Kézműves utca, közel 40 kézműves látványos és folyamatos
bemutatója, kirakodóvásár hagyományos term
termékekből.
ékekből.

4. Tombola

5. Fotózás

Helyszín: Szabadidőpark 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
A Fesztivál honlapja: www.petofifesztival.hu e-mail: petofifesztival@gmail.com
Tel.: 06 (30) 567 23 61

2013. március 15.
péntek
I. Kézműves foglalkozások
1. lovacska készítés természetes anyagokból
2. huszárcsákó készítés kisfiúk részére igényes kellékekből, papírok, szalagok,
díszzsinórok, flitterek felhasználásával
3. Gyöngyöspárta készítés kislányok részére igényes kellékekből:
1. Nemezből, szalagokból, flitterekből, csipkéből, gyöngyökből varrással.
4. tarsolykésztés varrással
5. mézeskalács írókázás, díszítés és csomagolás.

II. „ JÁR A MALOM JÁR……” - a kenyér útja.
A gyermekjátszóban a gyermekek a kenyér útját ismerhetik meg.
A teljes folyamatot végig játszhatják az adott kellékekkel:
• búzát csépelhetnek, őrölhetnek, lisztet szitálhatnak, játékból dagaszthatnak, majd
kiscipót süthetnek a kemencében.
Kézimalom bemutató:
Kézimalom készítő mesterrel ismerkedhetnek meg a résztvevő vendégek, aki az otthoni
Helyszín: Szabadidőpark 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
A Fesztivál honlapja: www.petofifesztival.hu e-mail: petofifesztival@gmail.com
Tel.: 06 (30) 567 23 61

őrlés előnyeiről, a házi kenyérsütés értékéről és a mesterségről mesél nagy szeretettel.

III. TOBORZÓ JÁTÉK
A drámajátékok kezdő időpontjai:
10 óra, 12 óra, 14 óra, 16 óra.
A toborzó játszók 30-40
40 percesek, a gyermekek bevonásával történik.
 Kertész József, a toborzó, hívja a fiúkat katonának, hogy álljanak a seregbe. A
fiúk katonaládát cipelve, énekszóval elvonulnak a „táborba”, a sátorhoz, ahol
ah
különféle játékokban ügyeskednek.
 Papp Kornélia a kislányokkal játszik. A „csatából” megérkező sebesülteket
várják, fogadják. A kishuszárokat bekötözik, ellátják.
 Cipósütést játszanak.

IV. János Vitéz
Papp Ábris képmutogatással meséli el Petőfi Sándor: János Vitéz rövidített változatát.
Kezdés időpontok: 11 óra, 13 óra, 15 óra, 17 óra

V. ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK, HUSZÁRPRÓBÁK
Különböző helyszíneken, állomásokon játszhatnak a gyermekek ügyességi játékokat, a
játékban huszárcsákót vehetnek fel a fiúk, a kislányo
kislányok pedig pártát.
Aki végig teljesítette a feladatokat, névre szóló oklevelet kapnak.

VI. Bohóc és bűvész
10-11
11 óráig bohóc és bűvész szórakoztatja a gyermekeket.
A foglalkozások 10 – 17-ig tartanak.

2013. március 16.
szombat
Kézműves foglalkozások
1. Keszkenőhímzés
2. Címerfestés: A kész címert festik ki a gyerekek.
3. Koszorú vagy fejdíszkészítés örökzöldekből és nemzeti szalagokból.

4. „ Jár a malom jár…” - a kenyér útja
Helyszín: Szabadidőpark 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
A Fesztivál honlapja: www.petofifesztival.hu e-mail: petofifesztival@gmail.com
Tel.: 06 (30) 567 23 61

A gyermekjátszóban a gyermekek a kenyér útját ismerhetik meg.
A teljes folyamatot végig játszhatják az adott kellékekkel:
• búzát csépelhetnek, őrölhetnek, lisztet szitálhatnak, játékból dagaszthatnak, majd
kiscipót süthetnek a kemencében.
Kézimalom bemutató:
Kézimalom készítő mesterrel ismerkedhetnek meg a résztvevő vendégek, aki az otthoni
ott
őrlés előnyeiről, és a házi kenyérsütés értékéről és a mesterségről mesél nagy szeretettel.

Toborzó Játék
János Vitéz
Gyermekjátszó
A gyermekjátszóban különböző egyedi fajátékokkal játszhatnak
hintalovacskák, építőkockák, babakocsik, bölcsők – babák

a

gyermekek:

Egyensúlyozó játékok
Népi, ügyességi játékok, huszárpróbák
Festészet festőállványnál
A foglalkozások 10 – 17-ig tartanak.

Helyszín: Szabadidőpark 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
A Fesztivál honlapja: www.petofifesztival.hu e-mail: petofifesztival@gmail.com
Tel.: 06 (30) 567 23 61

Ezen az eseményen az 1848
1848-as
as eseményekkel összefüggő történelmi műsor kerül
összeállításra, ahol az ebéd elfogyasztásával párhuzamosan, vidám programokkal
szórakoztatják a közönséget, a Kecskeméti Katona József Színház társulatának
közreműködésével, így az ebéd reményeink szerint még jobban esik majd a résztvevőknek.
Értékes és vidám családi programmal egybekötött ebéd elfogyasztását biztosítjuk, ahol
gazdag Alföldi marhagulyást tálalunk fel házi cipóban.

A történel
történelmi (nem valós) téma a következő

A pesti polgári elit, az új magyar felelıs kormány tisztségviselıivel
vendégül látja a Császár követeit egy ebédre, hogy ezzel is csökkentsék
a feszültséget a felek között és bizonyítsák az uralkodóháznak, hogy
nincsenek elszakadási törekvéseink a birodalo
birodalommal
mmal szemben, csak a
reformok gyorsulását kívánjuk elérni.
A találkozó közben barátságos mérkızések, megmérettetések zajlanak a
császár emberei és a magyar delegáció bajnokai között. A vetélkedık
közben folyamatosan ugratják a császári küldöttség bajnokait,
bajnok akik így
mindig alulmaradnak a versenyekben.
Helyszín: Szabadidőpark 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
A Fesztivál honlapja: www.petofifesztival.hu e-mail: petofifesztival@gmail.com
Tel.: 06 (30) 567 23 61

A Császár azonban már a meghívás elfogadásakor titokban katonákat
küld a találkozó helyszínének közelébe, akik egyszer csak váratlanul
rárontanak a jelenlévıkre és letartóztatnak mindenkit. A császár
követe
vete mielıtt a letartóztatottakat elhurcolják, még egy versenyt
erıszakol ki, amelyben egyértelmő, hogy a császári bajnok lesz a
gyıztes, mivel szándékosan jóval erısebb osztrákokat állítanak a
magyarokkal szembe.
Csakhogy a Császár követsége nem tudja m
még,
ég, hogy néhány órával
ezelıtt óriási tüzérségi összecsapással Pákozdnál a frissen toborzott
magyar honvédsereg hatalmas közdelemben szinte megsemmisítette a
pesti forradalom leverésére indított Jellasics horvát bán seregét. Ennek
híre éppen a letartóztatá
letartóztatáss pillanatában éri el a jelenlévıket, amelynek
hatására a magyar jelenlévık olyan hatalmas üdvrivalgásban törnek ki,
hogy a császáriak meghátrálnak kiadott feladatuktól a
letartóztatásoktól és a már éppen megkezdett utolsó bajnoki versenyt
óriási erıvel ismét
mét a magyarok nyerik.
Az étkezés fogásai között zajlanak a műsor egyes elemei, amelyek mind
humoros szöveggel és tartalommal lesznek megtöltve, esetenként
lehetőséget adva a közönség soraiban ülő bátrabb vendégeknek is a
bekapcsolódásba.

A programra bárkinek lehetősége van belépőjegyet vásárolni!

A belépőjegy az ebédre egységesen 990 Ft

Helyszín: Szabadidőpark 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 41.
A Fesztivál honlapja: www.petofifesztival.hu e-mail: petofifesztival@gmail.com
Tel.: 06 (30) 567 23 61

