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2015. szeptember 3.
Mesebeli helyszín, emlékezetes elõadások

Teltházas nyáresték a kastélyudvaron

pára a legnagyobb slágereit,
amelyeket szinte együtt dúdolt a zsúfolt nézõtér a sitkei
kápolnát megmentõ énekes-zeneszerzõvel. A másna-

az Én, Leonardo – A fény születése címû új táncjátékát
hozta el a kastélyszínpadra
Román Sándor társulata,
amely a reneszánsz kor polihisztoráról, Leonardo Da
Vincirõl szólt. Augusztus
22-én a Veszprémi Petõfi
Színház Kulcskeresõk címû
elõadása képviselte a prózai
vonalat, majd augusztus
23-án Pápa Város Fúvószenekarának nagy sikerû ABBA Show-jára töltötte meg
teljesen a nézõteret a közönség.
- Összességében nagyon

környékünkön pihenõ turista is örömmel fogadta az Esterházy-kastély
nyáresti
programjait. Jómagam Mezõberénybõl érkezett vendégekkel is találkoztam - jegyezte meg Boros Katalin. A legnagyobb érdeklõdés a
Korál koncerttel kapcsolatban volt, de nagy sikert aratott Pápa Város Fúvószenekarának ABBA Show-ja is.
Nagyon örülök, hogy újra eljött hozzánk az ExperiDance, és szeretnénk azt is, hogy
könnyedebb, szórakoztató
színházi darabok is fontos

pi Mágnás Miska operett parádés szereposztásban ígért
könnyed szórakozást, ám a
szeszélyes idõjárás végül
megtréfálta a szabadtéri elõadás színmûvészeit és nézõit. Augusztus 19-én a méltán
világhírû ExperiDance lépett fel újra Pápán, ezúttal

pozitívak voltak a visszajelzések, elégedettek vagyunk a
rendezvénnyel. A közönség
nagy része Pápáról érkezett,
ám a vidéki Tourinform irodáknak
köszönhetõen
messzebbrõl is sokan jöttek,
rajtuk kívül pedig számos városunkban tartózkodó vagy

részei lennének nyáresti rendezvényünknek. Már most
gondolkodunk a jövõ évi
mûsorterven, amely reményeink szerint hasonlóan kiemelt érdeklõdésre számíthat majd – fogalmazott lapunknak Boros Katalin.

A gyönyörûen felújított Fõ tér után az Esterházy-kastély
tavaszi átadásával egyidõben impozáns szabadtéri helyszínnel is bõvült a pápai történelmi belváros. A kastély rekonstrukciójának keretében ugyanis a barokk épület udvarát csodaszép térkõburkolattal látták el, amely az Esterházy-kastély törtfehér homlokzatának sziluettjével ideális
színtere lett a szabadtéri programoknak. Tavaly hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg a Nyáresték az Esterházy-kastély udvarán címû kulturális programsorozatot,
a kedvezõ fogadtatás és a sikeres elõadások után azonban
nem is volt kérdés, hogy 2015-ben lesz-e folytatás.
Az idei rendezvényt augusztus 14-e és augusztus
23-a között tartották, ahol öt
produkció várta a nagyközönséget. A fellépõ mûvészek a legkorszerûbb fényés hangtechnikát használó
színpadon mutathatták be
tehetségüket, a publikum elhelyezésérõl pedig az ezer fõ
befogadására alkalmas, minden igényt kielégítõ, ultramodern mobilnézõtér gondoskodott.
- Nagyon örülünk annak,
hogy a tavalyi év után ismét
színvonalas elõadásokat tudtunk összeállítani a szépszámú érdeklõdõnek – nyilatkozta újságunknak Boros
Katalin, a programot szervezõ Pápai Platán Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazgatója. A jegyvásárlás kezdetétõl folyamatos volt az érdeklõdés,
olyannyira, hogy a 2015-ös
rendezvényünkre
többen
váltottak belépõt, mint a tavalyi évben.
Az Esterházy-kastély udvarán a nyáresti programsorozat augusztus 14-én a legendás Korál együttes koncertjével indult, ahol Balázs
Fecó és zenekara elhozta Pá-
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Nyugalom és állandó szépség a képeken

Természetfotók Veszprém megyébõl
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) Veszprém Megyei Helyi Csoportjának hat állomásból álló vándorkiállítása Pápára érkezett, amelynek megnyitóünnepségét 2015. augusztus 28-án tartották a Jókai Mór
Mûvelõdési és Szabadidõ Központ színházépületének emeleti elõterében. A Pillanatok a megyébõl címû tárlaton Aczél
Gergely, az MME Veszprém Megyei Helyi Csoportjának elnöke köszöntötte a jelenlévõket és nyitotta meg a kiállítást.
- A fotótárlatunkon szeretnénk megmutatni mindazt a nyugalmat és állandó
szépséget, amely rohanó világunkban itt van körülöttünk. A természet szépsége
azonban nagyon is törékeny,
és mi emberek sajnos nem
tudunk erre vigyázni. Ezekkel a képekkel próbáljuk a
tárlat megtekintõinek figyelmét a természet szeretete felé irányítani – fogalmazott
megnyitóbeszédében Aczél

Gergely.
A kiállítás fotóit Hencz
Péter, Novák László, Kovács
András, Szenthe Zoltán, Nagy
Lajos és ifj. Vasuta Gábor készítették. A tárlatmegnyitó
után elõször Aczél Gergely a
helyi csoport munkájáról beszélt, majd Hencz Péter
Fényképbe zárt élmények Pápa környékérõl címmel tartott elõadást. A kiállítás
szeptember 27-ig tekinthetõ
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meg.

Véget ért a Fõ téri nyár
A 2015-ös Fõ téri nyár
rendezvényeinek záró fejezete augusztus 29-én a
Glissando címet viselõ hangverseny volt, amelyen a rekkenõ hõségben elsõként a
Bartók Béla Zeneiskola tanári kvartettje népszerû komolyzenei mûveket adott
elõ, majd a Kella vonósnégyes többek között ismert
filmzenéket
szólaltatott
meg. A program végén a
bartókos zenepedagógusok
és növendékeik együtt muzsikáltak a Fõ téren.

Szintén az elmúlt szombaton tartotta nyárbúcsúztatóját az Esterházy-kastély udvarán Pápa Város Fúvószenekara is Horváth Adrián
karnagy vezetésével Tíz év,
tíz dal címmel. A nagy sikerû, népes közönség elõtt
megrendezett koncerten adták át a zenekar által alapított elismerések. Örökös tag
díjat kapott Gabnai Attila,
tiszteltbeli taggá pedig Móczár Bencét választották a pápai fúvósok.
Polgár Sz.

