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Horvát-magyar kulináris kalandozások, RozéMaraton, nagyszínpadi koncertek, utcabál,
első Határmenti Stifolder- és Kulenverseny és a legjobb rozé borok várják július 13 és 14
között a 8. Rozé Fesztivál vendégeit Villányban, melynek központi helyszíne a Villányi
Rendezvénytér lesz.

      

  

Az idén több újdonsággal is várja a látogatókat a két napos nemzetközi hírű rendezvényére
Villány Város Önkormányzata. A nyolcadik Rozé Fesztivál, amit a visszatérő vendégek a nyár
„legrózsaszínűbb” rozé-ünnepeként is emlegetnek, a határon átnyúló kulturális és
gasztronómiai együttműködéseket helyezi az idei fesztiválprogram fókuszába. A közel harminc
borászat és többezer közreműködő részvételével zajló ingyenes eseményen a horvát-magyar
gasztronómiai látványkonyha, a határmenti régió borászatainak versenye mellett horvát
néptáncbemutató, a horvát borvidékeket bemutató kiállítás, nagyszínpadi koncertek, utcabál és
az ország legrózsaszínűbb buli-futóversenye, a RozéMaraton is megrendezésre kerül.

  

A fesztivál pénteken délelőtt a határmenti borászatok versenyével kezdődik, majd a „A rozé:
mulandó trend vagy tartós jövő?” című konferencia vezeti be a Rozé Fesztivál programját. A
szervezők az idén is a rozé bor karakteréhez illeszkedő fiatalos, lendületes programokat
kínálnak a bor városába érkező sokezer vendégnek. Péntek este a Péterffy Bori & Love Band
, szombaton pedig a 
Vad Fruttik
nagyszínpadi koncertje várja majd a Rendezvénytérre a közönséget, ahol mindkét estén a 
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Palkonyai Fényfestő Műhely
látványos fényinstallációja festi majd varázslatosra a környezetet. Az utcabál is elmaradhatatlan
programja a fesztiválnak, péntek este a 
Harold Zenekar
, a Dél-Dunántúl egyik legnépszerűbb bulizenekara hozza a 60-as, 70-es évek és a mai
popzenei ikonok slágereit, szombaton a 
Ritmo de Conga Show
latin bulijára és 
DJ Span
retro partijára táncolhatunk hajnalig.

  

A rozé borok és a gasztronómiai különlegességek felhozatala különösen erősnek ígérkezik az
idén. A Gasztroudvar látványkonyhájában a horvát žgvacet és a magyar tejfölös gombaragu
lesz a sztár, szombat délelőtt a Diófás téren pedig horvát-magyar főzőversenyre is készülnek a
szervezők. Villány lesz a házigazdája az első Határmenti Stifolder- és Kulenversenynek is,
amelyre magyar oldalról Baranya megye, horvát oldalról Verőce-Drávamente megye és
Eszék-Baranya megye amatőr stifolder- és kulenkészítői nevezhetnek saját készítésű
termékekkel.

  

A többezer futót vonzó RozéMaraton versenyzői zenés felvonulás kíséretében szombaton
16.30 órakor rajtolnak majd el a Rendezvénytérről. A legrózsaszínűbb jelmezes futóverseny
versenyzőinek 3 km-es távon kell rátermettségüket bizonyítani. A felnőtt-, gyermek- és a
csapat-kategóriákban indulók rozé fröccs és málnaszörp frissítők kíséretében futhatják végig a
távot. A verseny zsűrije a gyorsaság mellett a jelmezek kreativitását is értékeli, a leggyorsabbak
és a legötletesebb rózsaszín jelmezek viselői értékes nyereményekkel gazdagodhatnak. 

  

A Rozé Fesztivál programjai ugyan hivatalosan péntek délelőtt indulnak, de a készülődés a
fesztiválozók számára már napokkal korábban elkezdődik. A versenyekre érdemes jó előre
beregisztrálni (RozéMaraton, Határmenti Stifolder- és Kulenversenyre) a fesztivál honlapján: w
ww.villanyiborfesztival.hu/roze
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