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EGYÜTTLÉT 2022

Nemzetközi Filmfesztivál
Kiscsősz, 2022. május 4-7.
KÖZÖSSÉGI UDVAR (alkotóház - főbejárat mellett)

Május 5-7. 10-24:00

benne:
▪ információs, regisztrációs és adomány asztal
▪ közösségi asztal (ahová elhelyezheted hozott ajándékod és cserében fogyaszthatsz máséból)
▪ közösségi étkezés (reggeli és vacsora)
▪ közösségi főzések
▪ Magony közösségi asztal Kovács Ferenc „Öcsi” vezetésével (beszélgetés, közösségi zene,
helyben készült kulinaritások)
▪ cserebere (mindenféle dolgok – ruhák, könyvek, CD-k, stb. – cseréje)
▪ közösségi (nem)színpad (a közösségi asztalra hozott szellemi termékek bemutatása – vers,
ének, zene, tánc, stb.)
▪ közösségi találkozók, beszélgetések
Cs a k k a rs z a l a g g a l l á t o g a t h a t ó ! A k ö v e t k e z ő k e re t e s í rá s s z e l l e m é b e n .

TÁMOGATÓK

Belépőjegyet nem szeretnénk szedni, mert azzal rögvest belecsúsznánk az elvetendőnek tartott
szolgáltatás alapú formába… aki közösségünk tagjává akar válni és szeretne velünk valamiben
együttműködni, közösségi programokban, workshopokban részt venni, azoknak alkalmazkodniuk
kell a következő, újszerű játékszabályokhoz…
Érdeklődés esetén, hogyan lehet hozzájárulni a közösségi udvar fenntartásához és
használatához?
Közösségi asztal
Pl. az asztalra hozott, lehetőleg kézműves termékekkel… A közösségi asztal tartalma lesz az egyik
alapja a közösségi reggeliknek.
Adomány felajánlása
Aki pénzügyileg szeretné támogatni közösségi létünket, annak is nagyon örülünk, hiszen tervezünk
közösségi főzéseket…

HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKE ÉS AZ ÉRTE JÁRÓ KÖZÖSSÉGI ELŐNYÖK

Az udvar keretében megvalósuló időzített programok a következő időzített részekben
találhatók meg!

(az felajánlott értéket a közösségi asztal kezelője becsüli meg)

JEGYRENDSZER HELYETT - KÖZÖSSÉGI SZEMLÉLET ERŐSÍTÉSE
csereérték felajánlás gyakorlása a (részleges) pénzmentesség eléréséért
(kivonat, részletesen a weboldalon olvasható)
A közösségi alapú működési elképzelésünk - sokak esetleges első gondolata ellenére - nem
egyenlő az ingyenességgel… A mi kísérleti, kisközösségi alapú rendszerünkkel arra szeretnénk
felhívni a figyelmet, hogy a dolgok nincsenek ingyen, mindennek értéke/ára van, és azt valahol,
valakinek ki kell egyenlíteni. Ezért mi szeretnénk bevezetni a kölcsönösség elvét… Mindezt a zárt,
Mediawave közösségi udvar keretében próbáljuk meg gyakorolni.

▪ kis értékű hozzájárulás (4eFt értékig) – karszalag nem jár érte - a közösségi asztalra
hozott jelképes termék vagy adomány aznapi fogyasztást tesz lehetővé a közösségi
asztalról.
▪ közepes hozzájárulás (5-15eFt között) – arany karszalagot kap érte, amiért jár a
közösségi asztal kóstolgatása, közösségi reggeli, nyitott műhelyekben/workshopokban
való részvétel
▪ jelentős hozzájárulás (20eFt fölött) – ezüst karszalagot kap érte, amiért járnak az
előzőek, valamint közösségi bográcsos estebéd

ISMÉTLŐDŐ MŰHELYEK / WORKSHOPOK
Május 5-7. 17:00

(kiserdő-mozisátor) SLAMMER
WORKSHOP vezetik: Savaria Slam Poetry csoport

Május 5-7. 09:30
(mozi környéke)

Május 5-7. 17:00

ZEN MEDITÁCIÓ
vezeti: Szaladják István – filmrendező

Május 5-7.
11-17:00 (pajta)
MIQUÉU
MONTANARO:
„ÖSVÉNY”
PROJEKT
zenei műhely próbái, kb. 25 muzsikus részvételével

Május 4-6. délelőtt-délután
(mozi környéke)

SZÍNHÁZI TRAILER WORKSHOP 4-i nyitóprogram részletesen
a többi program között, majd forgatás és utómunkálatok

Május 5-6.
délelőtt-délután
(mozi környéke)

(workshop
terem) UV WORKSHOP
vezeti: Priit Tender – észt animációs
filmrendező
Mi az az UV happening?
Műhelyfoglalkozás UV testfestéssel,
pixillációs és stop motion animációs
gyakorlatokkal, ami egy nagy UV táncos mulatságban (buli) fog
kulminálódni, élő zenével és törzsi életérzéssel.

Május 5-7. 17:00 (workshop terem) HANGGAL RAJZOLÁS WORKSHOP vezeti: Mia Felić és Lucija Mrzljak (EST)
A workshop a hang és a
zene felfedezésére összpontosít a rajzolás cselekményén keresztül. A
résztvevőknek nem kell
sem rajz-, sem zenei ismeretekkel rendelkezniük...

Május 6. 14-17:00

(jurta)

SZABAD ZENEI MŰHELY (USAPOLHUN)
A Mike Parker Band (USAPOL) és a Geröly Quartet részvételével. 6-a este, rövid bemutató a Mike Parker koncert után.

„KI VAGYOK ÉN?”
– FILMKÉSZÍTŐ
MŰHELY

rul beszélgetünk. 2017-ben három hónapot utazhattam Tanzániában, hogy megismerjem az ottani családomat, nagynéniket, nagybácsikat, unokatestvéreimet, ezen keresztül pedig jobban a
Budapesten élő apukámat és nem utolsósorban önmagamat. A pandémia okán kialakult problémáim visszavezettek Tanzániába, ahol
kis megszakításokkal 1 éve élek. Szívesen mesélek, ha kérdeztek.
Szerveződjetek legalább 5 fős csoportokba és keressetek meg kérdéseitekkel bármikor, amikor épp nem tűnök elfoglaltnak."

Május 7. 14:00

(liget)

„TE MILYEN ÜZENETET KAPTÁL?”
beszélgetés a
szexről
(csak nőknek és előre
jelentkezés alapján) vezeti: Petheő Boglárka
szexedukátor
(Szabadka)
petheoboglarka@gmail.com

Május 5-7. délután
(liget)

„NONLINEAR
MOVEMENT
METHOD”
Intuitív mozgás, ami elsősorban stresszoldásra, traumaoldásra alkalmas módszer.
vezeti: Albert Ágnes (BEL)

vezeti: Szőke András - színész, filmrendező

Május 5-7. délután

Május 5-7. délelőtt-délután

ABRAKADABRA
HASTÁNCMŰHELY

(liget)

(mozi mosdóblokk)

május 6-7. délután-este

ARCHAIKUS FOTÓMŰHELY
vezeti: Zalka Imre - fotográfus

Május 3-6. délelőtt-délután (tópart)
THE FLOCK PROJEKT:
„FATÁNC”
(újcirkuszi próba)
vezeti: Simor Ágnes

(bárhol) KÉRDEZZ
TANZÁNIÁRÓL! Fatime Songoro, a
Montanaro zenei műhely szaxofonosaként lesz jelen. „Fatime vagyok, régóta
szaxofonozom és sokat utazom, szerencsémre eléggé változatos körülmények között, hol, mint egy vándor,
máskor meg mint egy diplomata. Budapesten születtem és tanultam, anyukám magyar, apukám tanzániai.
Egyáltalán nem beszélek afrikai nyelveken, apukámmal is magya-

vezeti: Komáromi Judit
Nese

Május 6-7. délután
(alkotóház)

„LAZA VARÁZSLAT”
– rajz workshop
Elmélyült jelenlét, ahol
rajzolva adjuk át
magunkat a zenének.
vezeti: Latorczai Balázs

Vetítési program
all films have English subtitles, except the films in English; a magyar felirattal is rendelkező filmeket MF jelöli

Május 4, szerda
nagyterem
16:30 - Iismeretterjesztő dokumentumfilmek, 3. blokk
19:00 - Animációs filmek, 4. blokk
kamaraterem
15:30 - Rövid dokumentumfilmek, 2. blokk
17:30 - Dokumentumfilmek, 4. blokk
19:00 - Kísérleti filmek, 1. blokk

Május 5, csütörtök
nagyterem
11:30 - Közösségi filmvetítés - díjazott rövid dokumentumfilmek
1, beszélgetés a jelenlevő nyertesekkel:
Arturo Duenas Herrero (ESP) - Dajla: cinema and oblivion
Thiago Mendonça (BRA) - Beautiful Carnivals
14:30 - Kísérleti filmek, 2. blokk, beszélgetés a jelenlevő nyertessel: Salvatore Insana (ITA) - Io ho fissato il fuoco per sempre
17:00 - Kisjátékfilmek, 4. blokk, on-line beszélgetés
Zoé Arene (BEL) - A Fairy Tale
23:30 - Éjjeli Szürreál: PRIMAVERA (BRA, 114')
kamaraterem

11:30 - Zenei dokumentumfilmek, 2. blokk
14:00 - Ismeretterjesztő dokumentumfilmek, 4. blokk 97’
16:30 - Ismeretterjesztő dokumentumfilmek, 5. blokk
19:30 - Kisjátékfilmek, 1. blokk

Május 6, péntek
nagyterem
11:30 - Kísérleti filmek, 3. blokk, beszélgetés a jelenlevő nyertessel: Joke Olthaar (HOL) - Berg
14:00 - Animációs filmek, 1. blokk, beszélgetés a jelenlevő nyertessel: Gabrielle Mouret (FRA) - Trait Calme
16:30 - Dokumentumfilmek, 1. blokk, beszélgetés a jelenlevő nyertessel: Giorgi Mrevlishvili (GE) - Twelve Lessons
19:00 - Animációs filmek, 2. blokk, beszélgetés a jelenlevő nyertessel: Gábor Balázs (ROM) - Ülök és nézem
23:00 - Éjjeli Szürreál: Rövidek Éjszakája (Anyám macskája (HU,
18'), Kócos Bt. (HU, 30'), Inherent (DEN, 16'), Dieu n'est plus
médecin (FRA, 29', magyar felirattal))
kamaraterem
11:30 - Környezettudatos filmek
14:00 - Dokumentumfilmek, 2. blokk, on-line beszélgetés: Céline
Rouzet (FRA) - A Distant Thud In The Jungle
16:30 - Kísérleti filmek, 4. blokk, on-line beszélgetés

Myleine Guiard-Schmid (BEL) - Crotch Stories
19:00 - Kisjátékfilmek, 3. blokk

Május 7, szombat
nagyterem
11:30 - Ismeretterjesztő dokumentumfilmek, 1. blokk, beszélgetés
a jelenlevő nyertessel: Bácskai Gabriella (HUN) - Citromsziget
14:00 - Dokumentumfilmek, 3. blokk,
beszélgetés a jelenlevő nyertessel: Halász László (HUN) - Ezt
levezekelni nem lehet
16:30 - Ismeretterjesztő dokumentumfilmek, 2. blokk, beszélgetés
a jelenlevő nyertessel: Orhan Tekeoglu (TUR) - Untold Story of
Fatma Kayaci
19:00 - Kisjátékfilmek, 2. blokk,
beszélgetés a jelenlevő nyertessel: Behrouz Khorram (IRAN) Grape Season
kamaraterem
11:30 - zenei dokumentumfilmek, 1. blokk
14:00 - Rövid dokumentumfilmek 3. blokk, 95’
16:30 - Animációs filmek, 3. blokk
19:00 - Dokumentumfilmek, 5. blokk
23:00 - Éjjeli Szürreál: The Nose or the Conspiracy of Mavericks
(RUS, 90')

A blokkokban szereplő filmek
all films have English subtitles, except the films in English; a magyar felirattal is rendelkező filmeket MF jelöli

Kisjátékfilmek, 1. blokk
Nexting (GR, 11’) mf ▪ Hanna Bisztrója (HU, 38’) ▪ Love hurts (FR,
30’) mf ▪ Good Night, Lily (BG, 25’)
Kisjátékfilmek, 2. blokk
Liszt Rhapsody (RO, 10’) ▪ Junko (NPL, 15’) ▪ Grape Season (IRN,
30’) mf ▪ Totem Loba (ESP, 23’) mf ▪ Athanasia (BIH, 27’) mf
Kisjátékfilmek, 3. blokk
Hot Spot (FR, 15’) mf ▪ Madrugada (PT, 28’) mf ▪ If it ain't broke
(ISR, 25’) ▪ Eureka (US, 15’) ▪ A Dead Sea (ISR, 15’)
Kisjátékfilmek, 4. blokk
Memories of Crossing (FR, 20’) mf ▪ A Fairy Tale (BEL, 21’) mf ▪
Friend (BLR, 21’) ▪ Synthetic Love (FR, 24’) ▪ Naida (RU, 20’)
Animációs filmek, 1. blokk
Out of the ground (RU, 8’) ▪ Poise (PT, 7’) ▪ Trait Calme (FR, 6’)
mf ▪ The Hangman at Home (DEN, 14’) ▪ Yallah! (FR, 7’) ▪ Orogenesis (FR, 7’) ▪ The Deceased (ISR, 7’) mf ▪ The Chimney Swift
(GER, 5’) ▪ Sounds between the crowns (CZ, 15’) mf ▪ Angry
Dogs (UK, 5’)
Animációs filmek, 2. blokk
Love During the Time of Corona (RO, 5’) ▪ Navozande, the musician (FR, 15’) ▪ Five (GER, 7’) ▪ Ülök és nézem (RO, 10’) ▪ Mosaic (BEL, 15’) ▪ Dogs Smell Like the Sea (RU, 4’) ▪ Where the
winds die (IRN, 13’) ▪ The Creation (PT, 7’) ▪ Us (PT, 5’) ▪ Life’s
a Bitch (RU, 6’)
Animációs filmek, 3. blokk
Mitch-Match series #29 (HU, 3’) ▪ Face Recognition (EST, 7’) ▪
Cucumbers (RU, 16’) ▪ Just A Guy (GER, 15’) ▪ Pá, kis panelom!
(HU, 9’) ▪ Krisis (FR, 30’) ▪ Vadim on a walk (RU, 8’)
Animációs filmek, 4. blokk
Mondo Domino (FR, 6’) ▪ A Brief History of Us (PL, 6’) ▪ Leaf
(BLR, 6’) ▪ The Soloists (FR, 8’) ▪ Szárnyas halak (HU, 7’) ▪ Trona

Pinnacles (FR, 13’) ▪ Kraft Paper (EST, 4’) ▪ Cornstalk (RU, 8’) ▪
Goodbye Jerome! (FR, 8’) mf ▪ Pests (FR, 7’) ▪ The Sausage Run
(GER, 10’)
Kísérleti filmek, 1. blokk
In Vivo (UK, 61’) ▪ Maria's Silence (IT, 38’)
Kísérleti filmek, 2. blokk
kitchen.blend (UKR, 15’) mf ▪ Astronaut's Uniform (RU, 30’) ▪ The
Comfort Zone (UZB, 5’) ▪ I stared fire forever (IT, 23’) mf ▪ Downtown (IT, 13’) mf ▪ Happy Moments (CHN, 10’)
Kísérleti filmek, 3. blokk
Worms (NZ, 5’) ▪ Hiperrealidades (ESP, 2’) ▪ Melt (CAN, 4’) ▪ Digits of Pi (US, 3’) ▪ e2-e4 (UKR, 3’) ▪ Berg (NL, 80’)
Kísérleti filmek, 4. blokk
Crotch stories (FR, 30’) mf ▪ Bagatelle (HU, 2’) ▪ Lickalike (GER,
8’) ▪ Cufufu (EST, 7’) ▪ The Headless Mule (EST, 13’) ▪ Wartä Einä Ninnts (EST, 2’) ▪ Eyes and Horns (KOR, 6’) ▪ Paper Trails
(CH, 5’) ▪ Once I passed (GER, 11’)
Dokumentumfilmek, 1. blokk
Twelve Lessons (GE, 74’) mf
Dokumentumfilmek, 2. blokk
A Distant Thud In The Jungle (FR, 85’) mf
Dokumentumfilmek, 3. blokk
Ezt levezekelni nem lehet (HU, 43’)
Dokumentumfilmek, 4. blokk
Northern wind can be warm (RU, 60’) mf
Dokumentumfilmek, 5. blokk
Zinder (Niger, 85’)
Rövid dokumentumfilmek 1. blokk
Dajla: cinema and oblivion (ESP, 15’) mf ▪ Beautiful Carnivals
(BRA, 16’) mf ▪ Heurtebise (ESP, 20’) mf

Rövid dokumentumfilmek 2. blokk
[be e e e e e e e e e e e e e e 'e e] (ESP, 19’) ▪ Water,Wind,Dust
& Bread (IRN, 25’) ▪ And then, love (URU, 10’) ▪ Nomad Girl (IRN,
22’) ▪ Brave (FR, 26’)
Rövid dokumentumfilmek 3. blokk
I want to study! (IRN, 8’) ▪ When the Mill Hill Trees Spoke to Me
(SWE, 18’) ▪ Zarafshoon (IRN, 30’) ▪ The hook you will not bite
(ARG, 30’) ▪ Adel (ESP, 7’)
Ismeretterjesztő dokumentumfilmek, 1. blokk
Citromsziget (HU, 99’)
Ismeretterjesztő dokumentumfilmek, 2. blokk
Untold Story of Fatma Kayaci (TR, 40’) mf
Ismeretterjesztő dokumentumfilmek, 3. blokk
Living With Volcanoes - Sacred Volcanoes (FR, 52’) mf
Ismeretterjesztő dokumentumfilmek, 4. blokk
France a Journey Through Time (FR, 87’) mf
Ismeretterjesztő dokumentumfilmek, 5. blokk
Gavchan (IRN, 10’) ▪ Antarctica (BLR, 17’) ▪ Master Craftsmen
of Cantabria (ESP, 27’) ▪ Doors of Mekkah (EGY, 12’) ▪ A
méhészet négy évszaka- tavasz (HU, 30’) ▪ Ezer év kincsei 31
min.
Zenei dokumentumfilmek, 1. blokk
Balora (IRN, 30’) ▪ Black Needle Noise at SXSW (US, 30’) ▪
Rhythms of Lost Time (TAJIK, 45’)
Zenei dokumentumfilmek, 2. blokk
Turning Man - 81RPM (GER, 14’) mf ▪ What I've never lost (BRA,
87’) mf
Környezettudatos filmek
Wild (ESP, 6’) ▪ Rebels with a cause (FI, 30’) ▪ When the snow
melts down (RU, 60’) mf
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2022. május 4. (szerda)
MŰHELYEK / WORKSHOPOK:

22:00

(pajta) BUZÁS MIHÁLY: TÁRSADALOMSZOCIOLÓGIAI BORKÓSTOLÓ (stand up) aki figyelmesen végig-

11-18:00 (pajta) FERENCZI GYÖRGY & RACKAJAM
ZENEI MŰHELYÉNEK LEMEZFELVÉZELE

hallgatja az előadást,
rengeteg, a jövőben
hasznosítható információval fog gazdagodni és tán választ
talál arra a fontos dilemmára: „Miért van
az, hogy úgy a negyven felé a nők pánikszerűen elkezdenek jógázni, a férfiak pedig
borszakérteni?”

(közönség által nem látogatható) Egy 2006-ig visszanyúló, a
Mediawave keretében kezdődő műhelyfolyamat következménye
e lemezfelvétel és bemutató. A Petőfi Ügynökség támogatásával.
A számok szövegeit a résztvevők hozták és azok zenei szövetét
közösen alakították ki a Racka tagok segítségével.

ESTI PROGRAM:

20:00 (pajta) FERENCZI GYÖRGY & RACKAJAM
ZENEI MŰHELYÉNEK ZÁRÓKONCERTJE

12-17:00

23:00

(pajta) NYITÓMULATSÁG - CSÁNGÁLLÓ KONCERT ÉS TÁNCHÁZ (moldvai tánczene) vendég: Kerényi Ró-

bert - furulya, kaval, zurna Közülünk indultak kanyargós
pályájukon, jelenleg moldvai csángó gyerekeket tanítanak zenélni.

(mozi és környéke)

SZÍNHÁZI TRAILER WORKSHOP (1. nap)
12.00-13.15 A színházi trailer készítése. Beszélgetés Kaczmarski
Ágnes médiaművésszel, számos színházi trailer készítőjével.
14.00-15.00 Gogol: Az őrült naplója (játssza: Ács Tamás) /mozisátor/ A workshop résztvevői – létszámtól függően egy vagy két
csoportban – ehhez az előadáshoz fognak előzetest készíteni.
15.30-17.15 Irányvonalak átbeszélése
17.15 után Vázlatos forgatókönyv és a forgatási terv elkészítése

2022. május 5. (csütörtök)
ESTI PROGRAM:

20:30 (pajta) FLORIAN DEMONSANT & WEISZ GÁBOR
DUÓ (FRA/HUN) tangóharmonika – szaxofon jazz

"MA SZELLEMEKKEL VIGADOK" rendhagyó irodalomóra
Simor Ágnes verseskötete alapján, Sebő Ferenc színész és Said
Tichiti zenész közreműködésével
(a "Köszönjük Magyarország!" írói program támogatásával)

Florian először 2008-ban járt a Mediawave-en a francia Pulcinella
együttes tagjaként és saját emlékezetes koncertjükön túl zenei
műhelyben is részt vett hasonszőrű magyar muzsikusokkal. Így
Weisz Gábor szaxofonossal is. Majd többször visszatért szólóban, úgymond rákattant a Mediawave-re, és „ha kell, ha nem”
zenélt egyedül és másokkal. Valószínű most sem lesz másként.

19:00

20:00

(pajta)

(Filmes tér - nagyterem)

WINE CINREMA Priit Tender (EST)
A filmben és a borban sok a
közös. A filmek képekkel
mesélnek történeteket: a
műfaj, az atmoszféra és a
vizuális kompozíció segítségével. A borok is képesek
mesélni, sajátos és egyedi
karakterisztikáik által... A
Bormozi kombinálja a kettőt. Kiválasztottunk 3 észt
animációs rövidfilmet, s
mindegyik mellé 1-1 borfajtát.

22:00

(pajta) KÖZÖSSÉGI ASZTAL benne: „Abrakadabra
desszert" - különleges fűszeres keleti táncok
Az idei Mediawave
zártkörű zsűrizése
ugyanitt zajlott 50 filmes egyetemista zsűritag
és
mások
részvételével és az ott
kipróbált közösségi
asztal szisztéma kiválóan működött, fantasztikus ételeket és italokat hoztak a résztvevők, de „szellemi termékeket is”, volt komoly szavalat, lett
spontán moldvai táncház, az est táncos bulivá fejlődött… reméljük a mostani is hasonlóan fog működni.

23:30

(pajta)

MARA DES BOIS
(FRA)
Egy francia tánczenét
játszó
Provance-i
hölgy duó koronázza
meg a közösségi asztalon kialakult hangulatot.

21:30

(tópart) THE FLOCK PROJEKT: „FATÁNC” főpróba

2022. május 6. (péntek)
KÖZÖSSÉGI UDVAR:
(alkotóház főbejárat) Csak karszalaggal látogatható! Leírását
lásd a korábbi keretes írásban.

14-19:00 RAVAZDI PARASZTSZALON EXTRA
környezettudatos / közösségi kezdeményezések találkozója és
bemutatkozása (felső-dunántúli, vajdasági, székelyföldi és csallóközi szervezetek és egyének részvételével), benne:
eddig a következőkkel jelentkeztek:
Malomfesztivál, Orom, Vajdaság bemutatkozása (Szerda
Zsófi, Szabadka) ▪ Fülbevaló készítő műhely (Antal Csilla, Szabadka) ▪ Sajtkóstoló (Bányász Emerencia, Gyergyóújfalu) ▪
Anya és lánya fotókiállítás – „Már a jövő sem a régi” (Bányász Emerencia és Anna, Gyergyóújfalu) ▪ „Barcs, az elveszett
folyó” (Dunavid csoport, Somorja, Csallóköz) ▪ Hajfonó műhely
(Samu Eszter, Tényő) ▪ Operaportrék – festmény kiállítás és
beszélgetés (Sándor József Péter Alkotász, Tényő) ▪ Dalkör
(népdal karaoke élő népzenére – Köcsögök és Dudák Néptáncegyüttes, Győr) ▪ ezen kívül számos kisebb-nagyobb verbális és
kulináris bemutatkozás várható, aminek híre még nem jutott el
hozzánk ►zárásaként 18:00 körül, a házigazda Élő Forrás
Egyesület néptáncos bemutatkozása (pajta)

19:00

ESTI PROGRAM:

20:00

(pajta) MIKE PARKER’S TRIO THEORY (USAPOL)
jazz, Slawek Pezda – szaxofon, Mike Parker – bőgő, Frank Parker – dob, & SZABAD ZENEI MŰHELY (rövid bemutatkozás)
A karakteres játéktechnikával rendelkező amerikai bőgős triója
2016-ban lépett fel először a Mediawave-en, a Monostori erődben. Délután a Geröly Quartettel workshopolnak.

22:00

(pajta) AZNAP PROJEKT (HUN)
Dunakanyari néprajztransz, lüktető ritmusokba, ősi hangzásba
ágyazva, ahol teret kapnak a hip-hop gyökerei is, felhangzik a rímekbe csavart lengyel szó és néha elszabadul az improvizáció.

23:30

21:30

(tópart) THE FLOCK PROJEKT: „FATÁNC”
(újcirkuszi előadás) vezeti: Simor Ágnes
Vagy hat éve kezdődött az az újcirkuszos és zenei kísérletezés,
amely először a Monostori erőd bástyafalán, majd a somogyfajszi
óriásplatánokon valósult meg több alkalommal. Simor Ágiék most
a kis tó partján lévő hatalmas nyárfákon is megpróbálják…

(pajta) CAPTIAN FONK (BEL)
A jelenleg Mexikóban prosperáló, de belga állampolgár Vörös
„Humble” Gábor a monostori erődös Mediawave-ek rendszeres
fellépője volt különböző formációival. A járványt leküzdve, ismét
köztünk lesznek.

(pajta) GERÖLY QUARTET (HUN) jazz
Cseke Dani – szaxofon, Menyhért Márton – gitár, Ajtai Péter –
bőgő, Geröly Tamás – dob
Geröly Tamás, a magyar improvizatív zene nagy öregje, a Mediawave-nek és már
annak jazzes elődjének is alapembere
volt. Fiatal társai is régóta rendszeres fellépőink.

2022. május 7. (szombat)
ESTI PROGRAM:

17:00 (pajta) MIQUÉU MONTANARO: „ÖSVÉNY” PROJEKT ZÁRÓELŐADÁS zenei vezető & film: Miquéu Montanaro (FRA) oxitán muzsikus - A kovid csaknem elmosta két évvel
ezelőtti közös vizuális-zenei ötletünket, de a viszontagságos körülmények ellenére végül sikerült alapszinten megvalósítani. Most
jön a finomítás több komplett zenekar és muzsikus (kb. 30 fő)
részvételével (Mara des Bois (FRA), Aznap Projekt, Resti Kornél,
Fajkusz Attila & Figurás Banda, stb.).

21:00 (pajta) FLÁRE BEÁS BANDA (Devecser)
Hangszereik a hagyományos cigányzenére jellemző dallam és
ritmushangszerek, gitár, kanna,
kanál. 2007 novemberében
része voltak a
M E D I AWAV E
Kelet-Törökország kurdok-lakta
területén rendezett, PASSPORT CONTROL elnevezésű, nemzetközi film- és
zenei workshopjának, amely a karsi Európa Filmfesztivál keretében valósult meg. Úgyhogy a zenekar és Mediawave kötődése
erős.

(pajta) MIQUÈU MONTANARO & MÓSER ÁDÁM
(FRA/HUN): TANGÓ - Miquèu Montanaro oxitán népzenész és
zeneszerző, a trubadúrok földjéről,
Provence-ból
származik. Az etnikai ihletésű szabadzenélés
vándormuzsikusa.
Montanaro úgy
véli, ha ilyen nagy
múltja van ennek a zenének, akkor jövőjének is kell lennie. Minden
zenét, amivel csak találkozott utazásai során, igyekezett hagyományos provence-i hangszerein - a dobon és a furulyán – eljátszani, megújítva a tradicionális repertoárt.

21:30

23:30

(filmes tér, nagyterem) NOSFERATU 100 - Kaspar

JANCIS (EST)

20:00

(pajta) KORTYTÁRS KORNYIKÁK
avagy Resti Kornél verses-zenés korhelykedése

(Kecskemét) melyben kultúrgarabonciás időutazónk, a derék fikció Resti Kornél kollektív emlékezetbéli kirándulást tesz kortytárs
költőcimboráinak (Ady Endrétől Weöres Sándorig) társaságában
az Aranykorban, a Moszkva-Petuski vasútvonalon, Párizsban,
Folklorisztánban, a budai rakodópart alsó kövén és még ki tudja
mennyi félreeső, ám irodalomtörténeti jelentőségű helyszínen,
immáron Resti Kornélküliként függetlenítve magát tértől és időtől
egyaránt! - Apró Anna - koboz, ének, szájzongora, tambura,
Lázár Miklós - cselló, vokál, torokének, herfli, Papp Máté - gitár,
ének, sámándob, tangóharmonika, Szabó Bence - szólógitár,
mandolin, fuvola, cajon, vokál

"A Nosferatu film
100. évfordulójára
azt a javaslatot
kaptam, hogy készítsek élőzenét a
Criminal Elephant
zenekarommal.
Valami különlegeset szerettem volna készíteni, szóval létrehoztam
a filmnek egy szerkesztett új verzióját, az én saját verziómat. Így
a 93 perces filmből 40 perces lett. A film felirata kissé változott,
de még így is homogén maradt. Mivel nem túl egyszerű az egész
zenekart magammal hozni, az volt az ötletünk, hogy inkább hozzunk létre egy workshopot a Mediawave-n résztvevő zenészekkel,
velük előadva élőben az új Nosferatu verziót."

22:45

(pajta) FAJKUSZ ATTILA & FIGURÁS BANDA
(Sopron) koncert és táncház
Zene, bona, tánc, ragu és persze laza, baráti beszélgetés, mint
olyan. Mi bizton felszállunk erre a gőzösre is, tartsatok velünk, következő megálló: nincs. Baráti csókokkal kíván mindenkinek extra
fokhagymás szószt. - A Mértéktelenség Ligája - benne: a slam poetry workshop bemutatkozása, amelyet a Savaria Slam Poetry közösség valósított meg. "Abrakadabra Tavaszköszöntő táncok"

22:00

(pajta) BOZÓT NÉPTÁNCEGYÜTTES (Kiscsősz és
térsége) Helyi és környékbeli néptáncosokat egyesítő csoport.

23:30

(jurta) UV PARTY Priit TENDER (EST) Az UV

Workshop záró eseménye, ami
egy nagy UV táncos mulatság, élő
zenével és törzsi életérzéssel.

KIÁLLÍTÁSOK
ANYA ÉS LÁNYA
FOTÓKIÁLLÍTÁS

LUCIJA
MRZLJAK HOR)
FOTÓKIÁLLÍTÁSA

MEDIAWAVE
FOTÓTÖRTÉNET

(Gyergyóújfalu)
Bányász Emerencia tájfotói
Bányász Anna:
„Már a jövő sem a régi”

Radu Igazság
fotókiállítás (Bukarest)

„BARCS –
AZ ELFELEJTETT
FOLYÓ”
(Somorja, Csallóköz)
A Dunamenti Tájvédelmi
Társulat fotókiállítása

OPERA ÉS
EGYÉB
FESTMÉNYEIM
Sándor József Péter
Alkotász (Tényő)

(filmes tér) megnyító: péntek, 18:30,
kurátor: Mia Felić

MAGMA
Kortárs Művészeti Kiállítótér szelekciója (filmes tér)
megnyító: péntek, 18:30
LELTÁR (Parlament verzió),
2013-2022, videó installáció
Válogatás a MAGMA videó
gyűjteményéből

