
Tizenötödször sem voltunk normálisak

Írta: Major Zoltán-Mizerák Andrea
2022. augusztus 12. péntek, 14:41

Véget ért a jubileumi, immár tizenötödik Ördögkatlan Fesztivál, melynek számtalan,
irodalmi, színházi, zenei és összművészeti programját idén Nagyharsányban,
Villánykövesden, Beremenden, valamint a Vylyanon és a Mokosban élvezhettük öt napon
át, augusztus 2 és 6 között. Következzék egy galéria, amelynek segítségével felidézzük
az idei Katlant. (Képünkön a Vylyan Terasz közönsége, fotók: Mizerák Andrea).

      

  

Megnyitó a Narancsligetben: Bérczes László és Kiss Móni felidézi a kezdeteket
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 Mexikóból érkeztek: a Foco alAire

  

  

 A megnyitó egy megható pillanata: Ukrajnából érkezett nők és férfiak énekelnek

  

  

Elbúcsúzott a k2 társulata, a búcsú keretében számos előadásukat lehetett megnézni

  

  

Az egyik díszvendég, Kollár-Klemencz László a családjával
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   Udvaros Dorottya új, "Majdnem valaki" című albumát mutatta be, amelyre Bereményi GézaHrutka Róberttel együtt írt dalokat  

  Foco alAire - hosszú táncperformansz a nagyharsányi tornateremtől  

  A Foco alAire fejfedői megvilágított fejeket rejtettek  

   Fortepan kiállítás Nagyharsányban a 60-as, 70-es években a lázadó ifjúságról készültképekből  

   A Cseh Tamás emlékszobában számos fotó és újságcikk idézte fel az énekes életét  

   Háborúellenes kiállítás  

   Baksa-Soós János emléke egy kiállítással és egy egy koncerttel is tisztelegtek  

   A háború szörnyű valósága képeken Both Miklós Ukrán Udvarában  
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   Adománygyűjtés a háború menekültjeinek  

   Offlájn rezervátum - kapcsold ki magad és a mobilod  

   Muzsik és Volkova koncert az Offlájn Rezervátumban  

  Olvasóliget a Pécsi Bölcsész Udvarban  

  A Vylyan Teraszon idén is az irodalom volt az egyik főszereplő  

   Szakmai beszélgetésen - Bérczes Tibor Síklaki István szociológussal beszélget amenekültkérdésről  

   Alinda idén is beszélgetett a beremendi Kovácsműhelyben: Dés László és Dés András  

   Az egyik díszvendég a Budapest Bábszínház volt, akik a Vylyanon tartottak felolvasószínházata készülő, Dekameron 2023 című előadásukból  
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   Villánykövesd vasútállomásának falára Novák Erik festett fel egy 424-es mozdonyt  

   Mitsoura Villánykövesden...  

   ...sokakat megmozgatott  

  Az Európa Kiadó rendkívül energikus koncertet adott...  

   ...Menyhárt Jenő többször lejött a színpadról is, és úgy ropta  

  Kollár-Klemencz László többször fellépett a Katlanban, itt a kamarazenekarával tartott koncertet  

   Kultúreb a Katlanban  
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  Szoborpark - A Magyar Nemzeti Múzeum sziklavetítésein a régmúlt római idők tárgyaielevenedtek meg  

  Faluturisták: idén a Mokosban tehettünk egy utazást a Föld középpontja felé...  

   ...melynek a végén az Orákulummal is találkozhattunk  {jcomments off}
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