
Tizedszer is jók voltunk a Katlanban

Írta: Major Zoltán
2017. augusztus 09. szerda, 19:09

Jubileumot ünnepelt az Ördögkatlan Fesztivál. Idén augusztus 1 és 5 között tizedik
alkalommal voltak jók  a fesztiválozók, ahol több mint 600 program közül válogathattunk.
És hogy milyen volt ez a "best of" Katlan? Beszéljenek a képek! (Nyitókép: az idei Katlan
egyik kiemelt eseménye augusztus 5-én a Cseh Tamás és Leonard Cohen emlékére
rendezett koncert volt, amelynek végén a Nagyharsányi Szoborpark egyik sziklájára egy
hatalmas kalap lett kivetítve. Fotók: Mizerák Andrea)

      

  

 Bérczes László és Kiss Mónika a megnyitón. Bérczes egy levelet olvas fel, amiben a Wombo
Orchestra tagjainak az Ördögkatlant igenlő gondolatai vannak
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 Sokadik Katlanja ez a Wombo Orchestrának...

  

  

...sokadszor tartanak elő-megnyitó villámkoncertet

  

  

A megnyitó közönsége...
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...apraja-nagyja itt van.

  

  

Egy nemzetközi énekprodukció

  

  

 Both Miklós percekkel ezelőtt érkezett meg Nagyharsányba, a népszerű ukrán udvar új
lakóival, akik egyből ízelítőt adtak népdalaikból.

  

  

Fáradtságnak nyoma sem volt, le sem akartak menni a színpadról.
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  A k2 Színház tagjai idén lezárták az autentikus falusi közelmúlt eseményeit feldolgozótetralógiájukat. A szerencsések egy maratonon mindegyik előadást megnézhették, eredetihelyszíneken  

  Novák Erik Nagyharsányban idén már a homlokzatot festette, ráadásul a fővédnököket,Törőcsik Marit és Cseh Tamást  

  Villánykövesden a Teleki liget várta a táncolni vágyókat, itt épp a Góbé Zenekar húzza atalpalávalót  

  Nagyharsányban sokaknak az Árokpart jelentette a világot jelentő deszkákat, képünkön a k2egy másik megtestesülésében: Macskák esernyővel  

  A Narancsliget is mindig tartogatott koncerteket: "Bezzegakurvabeckek", vagyis Beck Zoli ésBeck Zaza  

  Az idei Katlan-logo 3D-ben  

   Hello!  

  Az egyik díszvendég: Hajdu Szabolcs...  
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  ...legújabb színdarabjával, a Kálmán nap cíművel Villánykövesden a Faluházban.  

  Villánykövesd a Faluturisták szemüvegén keresztül: pályázzunk a 2024-es Agroolimpiára (MattaLóránt, Ács Norbert, Köles Ferenc)  

  Már előkészítés alatt a leendő olimpiai falu, jelenleg játszótérnek álcázva (Matta Lóránt, KölesFerenc, Várnagy Kinga)  

  A már említett k2 egyenruhában: A beremendi lakodalom...  

   ...avagy a végén kirúgjuk az oldalát.  

  Nagyharsányi "reggelek" Alindával: Beck Zoli nyitotta a beszélgetések sorát  

  Egyik Katlanról sem hiányozhat a Mulatság (Mucsi Zoltán, Szikszai Rémusz, Scherer Péter)  
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  Hajdu Szabolcs nagyon komoly témákról is beszélt  

  A villánykövesdi pincék egyedi kiállítási helyszínek voltak, egyedi kiállításokkal...  

  Töttös Kata és Wahorn András képei  

  Cseh András...  

  vizuális gondolatai a "netfüggőkről"  

  Nagyharsányban a Pécsi Bölcsész Udvarban egy régi klasszikust, a Rocklitera képeit lehetettújra megnézni és a hozzájuk tartozó szövegeket újra elolvasni  

  A Kárpátalja és lakói fotósok lencséjén keresztül  

  Az ukrán népművészet gyöngyszemei  
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  Ukrajna mindennapjai..  

  ...és Csernobil...  

  ...szörnyűségei  

  Kisteleki Dóra, a Katlan grafikusának képei  

   Szigliget és sok híresség  

  ...köztük Törőcsik Mari  

  Természetesen a kirakodóvásár sem hiányozhatott  

  A Csorba Győző Könyvtár által biztosított Olvasóliget a Pécsi Bölcsész Udvarbanbeszélgetések során is árnyat adó sziget volt  
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  Több egyetemi oktató, kutató is játékos együttgondolkodásra hívta a közönséget  

  Az ukrán asszonyok a nekik dedikált udvarban énekeltek és meséltek is  

  Egy autentikus jármű ugyanebben az udvarban  

  Beremenden a Megbékélés Kápolna előtt felcsendült Verdi Requiemje  

  Vezényelt: Dinyés Dániel, mellette az egyik szólista: Kolonits Klára, akik az idei Katlanondíszvendégek voltak  

  A nagy koncert a Szoborparkban...  

  ... Cseh Tamás és Leonard Cohen művészete előtt...  

  tisztelegve augusztus 5-én  
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  Fellépett többek közt: Alexander Balanescu  

  Kolonits Klára és Dinyés Dániel  

   Másik János  

  Rozs Tamás  

  a Wombo Orchestra a The Summer Rebellion-nal  

  és a finálé a három és fél órás esemény végén az est összes fellépőjével  

  Egy festmény elkészültének is szemtanúi lehettünk...  

  Bodó Márton ecsetjének segítségével...  
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  ...megszületett a nagy találkozás a két művész közt  

  Tizedszer is megemeljük a kalapunkat az Ördögkatlan előtt!
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