Szakmai beszámoló
XVIII. Debreceni Őszi Fesztivál
2015. október 4. — november 30.
A Debreceni Őszi Fesztivál egy csaknem két évtizede megrendezett össz-művészeti esemény, mely számos kulturális területen kínál minőségi programokat. A nyári nagyrendezvények,
szabadtéri előadások, és a Debreceni Virágkarnevál országos
jelentőségű „kitárulkozása” után az Őszi Fesztivál jellemzően
a bensőségesebb programok jegyében telik. A Kölcsey Központ tereiben koncertek, színházi előadások, gyermekprogramok, kiállítások és népművészeti rendezvények, az Apolló
moziban pedig tematikus filmnapok várják az érdeklődőket.
A fesztivál alkalom arra is, hogy bemutatókkal, kiállításokkal
emlékezzünk helyi és országos jelentőségű évfordulóinkra,
értékeinkre. Ez alkalommal Palotai Erzsébet festőművész és
Subicz István grafikusművész közös élete, törekvéseik, élményeik és a világról alkotott képük tárult fel a közös születésnapi kiállításukon.
Kulturális kínálatunkat 2015 őszén új színnel bővítettük: az
Apolló art mozi közönsége a londoni Royal Opera House, a
világ egyik legünnepeltebb operaszentélyének varázsát élhette át élő opera- és balett-közvetítéseinken.
Szintén az Apolló mozi szolgált helyszínéül az 5. Mozinet Filmnapoknak. A Cannes, Velence, Berlin és San Sebastian filmfesztiváljainak legjobbjaiból válogatott program valamennyi
bemutatója az országos premier előtt volt megtekinthető.
A Kölcsey Központ programjai között „Körforgás“ címmel
Szalóki Ági családi zenéskönyvének lemezbemutató
koncertje várta a gyermekeket. A koncert színes és izgalmas
zenei anyagát főként énekelt versek alkották, melyek a
magyar, cigány, afrikai és indiai zenei hagyományok mellett a
dzsessz és a könnyűzene világából is merítettek. A napot ingyenesen látogatható játszóházak, gyermek-foglalkoztatók és
kézműves csoportok tették igazán színessé.
2013-as indítása óta harmadszor rendeztük meg keletmagyarországi népművészeti találkozónkat, a Cívis Cuhárét.
Az egész napos programmal a lehető legszélesebb közönséghez igyekeztünk eljuttatni a hangzó és kézműves folklór értékeit. Matiné-táncházainkon szervezett iskoláscsoportokkal
ismertettük meg egy-egy tájegység táncait, kisszínpadunkon
a fiatal generáció muzsikusai mutatkozhattak be, az esti gálaműsort pedig a megye vezető ifjúsági néptáncegyütteseinek
bemutatói adták. A körfolyosón mindeközben kézműves kirakodóvásár várta a népi kultúra iránt érdeklődőket.

Hazánk egyik legnépszerűbb pop-rock zenekara, a Magna
Cum Laude „Csak ülünk és zenélünk” című különleges születésnapi koncertjén a legszínesebb Magna-dalok új köntösben, akusztikus-szimfonikus hangszereléssel, a Magyar Virtuózok Kamarazenekar kíséretében hangzottak el.
Pódiumbeszélgetéseink keretében „Mi lesz veled, Európa?
Globális kihívások az új évezredben” címmel Dr. Nógrádi
György biztonságpolitikai szakértő tartott előadást korszakunk fontos kérdéseiről. A Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető tanárának lebilincselő stílusa, éles meglátásai,
közvetlen hangneme, találó megfogalmazásai nagy számú
érdeklődőt vonzottak. Az est második felében lehetőség nyílt
kérdések megválaszolására is.
Nagyszínházi programjaink körében Anat Gov „Happy Ending”
című zenés prózai játéka került színpadra az Orlai Produkciós
Iroda előadásában, míg koncert-kínálatunkat a Csík Zenekar
és Presser Gábor közös koncertje koronázta.
Belépőjegyes koncertjeink mellett ingyenes rendezvényekkel
is igyekszünk hozzájárulni jó kulturális szokások kialakításához. A vasárnapi muzsika a pályakezdő zenészek színvonalas
platformja, melyen ezúttal — az együttműködés jegyében — a
Debreceni Egyetem régi zenei műhelye és zongora tanszéke
mutatkozott be a komolyzenére vágyóknak.
A fesztivált megelőző marketingkampány elemeit mellékelten
küldjük, kiegészítve a sajtómegjelenésekkel.
A fenti beszámoló a http://www.fonixinfo.hu/kozerdekuinformaciok oldalon is olvasható a letölthető anyagok között.
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Program

október 5.

Mozart: Figaro házassága (operavetítés)

Nézők

Közreműködők Helyszín
59

1 Apolló mozi

október 8–11 Mozinet Filmnapok

160

3 Apolló mozi

október 10.

162

4 Kölcsey Központ

900

6 Kölcsey Központ

1445

398 Kölcsey Központ

Körforgás—Szalóki Ági gyermekkoncertje

október 15.— Palotai - Subicz kiállítás
november 15.
október 24.

Cívis Cuháré

október 25.

Vasárnapi muzsika

130

9 Kölcsey Központ

október 29.

Magna Cum Laude koncert

811

4 Kölcsey Központ

1092

1 Kölcsey Központ

november 10. Dr. Nógrádi György előadása
november 12. Négy balett egy este: Carmen, Viscera, Egy faun
délutánja, Pas de Deux (balett-vetítés)

69

1 Apolló mozi

november 15 . Vasárnapi muzsika

110

7 Kölcsey Központ

november 17. Anat Gov: Happy Ending -zenés prózai játék

645

11 Kölcsey Központ

1142

8 Kölcsey Központ

november 26.

A Csík Zenekar koncertje, vendég Presser Gábor

Összesen

Debrecen, 2016. január 28.
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