
Piknikhangulatos hétvége

Írta: Major Zoltán
2017. május 24. szerda, 16:50

Szép környezet, zöld pázsit, jó levegő és hangulat, kellemes zenék, sok színvonalas,
családbarát program gyerekeknek és felnőtteknek - három napon keresztül. Ezek voltak
idén is a Zsolnay Piknik hozzávalói, amihez ezúttal szerencsére szép idő is társult, így
május 19-21 közt minden adott volt egy önfeledt hétvégéhez a Zsolnay Negyedben.
Fotók: Mizerák Andrea.

      

  

Páva Zsolt polgármester a Bóbita Bábszínház erkélyéről nyitotta meg a fesztivált harsonaszó
és óriásbuborékok kíséretében pénteken délután
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 A Csorba Győző Könyvtár első ízben települt ki a Zsolnay Piknikre...

  

  

...a Retro Könyvvásáron és Olvasóligetben kínált olvasnivalót, megvásárolható könyveket, és
sok játékot.

  

  

 A Cosa Polska tagjai számtalan kultúra zenéjében otthon vannak - igazi világzenei kavalkádot
hallhattunk.

  

  

 A piknikező apróságok és szüleik a Ginkgo téren vártak...
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 ...hogy megjelenjen egy gólyalábon álló cukrosnéni...

  

  

 ...és a lánya, Harka (háttérben)...na meg maga az ördög

  

  

 ...aki mutatott néhány ördögi táncfigurát is.

  

 3 / 5



Piknikhangulatos hétvége

Írta: Major Zoltán
2017. május 24. szerda, 16:50

   Vinné az ördög a szép lányt...  

  ...ám a lány anyja közölte, csak akkor lehet Harka az ördögé, ha az felszántja aNegyedet...vagyis a hegyet... (A Bóbita Bábszínház Az ördögszántotta hegy c. gólyalábasdarabjának bemutatója)  

   A Tárkány Művek teljes műsorát a magyar gasztronómiának szentelte a Magyar konyha támadc. albumuk anyagával  

   A kézműves árusok is kínálták portékáikat  

  Az óriás szappanbuborékok nagyon népszerűek voltak a hétvége folyamán  

   A Dresch Vonós Quartet kiváló népzenei koncertet adott  

   A zöld gyep mindenkit csábított. Nagyobbakat...  

  és kisebbeket egyaránt.  
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   Frenk szombaton új saját, friss formációjával lépett fel...  

   ...de a stílusa nem változott.  

   A Bóbita Bábszínház szabadtéri színpadának nézőtere mindig tele volt  

   Fábián Juli mindig nagyon szívesen jön Pécsre  

   Családias koncertet adott...  

  ami jó hangulatban telt.  

   Láthatóan ők is, és a közönség is élvezte.
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