
 

 

 

 

Sikeresen zárult Kapolcs új kulturális és oktatási 

programja 
 

Márta István - a Művészetek Völgye alapítója - új és rendhagyó, hagyományteremtő ese-

ményt rendezett Kapolcson 9-15 éves gyerekeknek. A Program középpontjában a gyerek és a 

család állt, célkitűzése a tehetségkutatás, tehetségnevelés, fejlesztés és a családi egység 

erősítése volt. 

A Program tábor részében 120 iskolás korú fiatal vett részt zenei, színházi, népzenei/néptánc, 

kézműves és média kommunikációs csoportokban, illetve a Hello Wood demo szekciójában. 

A csoportokat olyan elismert művészek, és szakemberek vezették, mint Szirtes Edina Mókus, 

vagy a Hagyományok Háza oktatói. A kapolcsi gyerekek közel félezer tárgyat készítettek, 

amelyekből külön kiállítást is rendeztek a Fazekasműhely-Galériában. Megszületett a Ka-

polcska Fúvószenekar és a Kapolcska dal. A Szent László Gimnázium média szakos 

növendékei 70 etűdöt, és híradót készítettek a legnagyobb videomegosztó portálra. Külön 

szekcióban látta vendégül az első Kárpát-medence Értékőr Találkozót a taliándörögdi 

Kincses Ház közösség.  

 

A hatnapos tábort követően került sor arra a családias hangulatú, három napos kisfesztiválra, 

ahol – többek között - a Muzsikás Együttes, az Amadinda Ütősegyüttes, Szirtes Edina 

Mókus adott különleges , a közönség aktív részvételével történő “nem-koncertet”. Hatalmas 

sikert aratott a Nemzeti Színház - Vidnyánszky Attila rendezte - János vitéze, a Kolibri 

Színház előadásai és Érdi Tamás  csillagfényes  Chopin zenés együttléte.  A Hagyományok 

Háza a Fölszálott a páva határon túli és inneni fiatal tehetségeit mutatta be a Kapolcska 

Színpadon. A jellegzetes kapolcsi játszóudvarokban a győri Karzat Színház, a Levendula 

Alkotóműhely , Szurdi Éva keramikus és a Manó Műhely várta az alkotó  gyerekeket.  

A 34 fokos hőség, majd a színpadokat tönkretevő utolsó napi jégeső ellenére is ezerötszáz 

néző látogatott Kapolcsra.  

A Kapolcsi Közös Piacon a helyi termékeket lehetett megvásárolni, a Kovácsműhely 

Múzeumban pedig Opi óriáskovács mutatta be a mesterség fogásait  a látogatóknak. 

 

A fesztiválon mindösszesen egy darázscsípéses és egy migrénes felnőtt adott munkát a 

mentősöknek. 

 

Az esemény hangulata a visszatérő vendégek szerint a kezdeti Kapolcsi Művészeti Napokat 

idézte, sikerét pedig jelzi, hogy már sokan érdeklődtek a jövő évi Kapolcska Programról, 

amelyet a szervezők 2018. június 22. és július 1. közötti időpontban tervezik megtartani. 

 

A Kapolcska Programot támogatta a Kormányzat, az MMA, Budapest Székesfőváros és Ka-

polcs település,ill. a Hagyományok Háza. A fesztivál programjait az érdeklődők ingyenesen 

látogathatták, de  közösségi finanszírozásban lehetőség volt támogatói jegyek vásárlására. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


