
Csemadok Országos  Tanácsa  
Csemadok Művelődés i  In téze te  
Csemadok Rimaszombat i  Terü le t i  Válasz tmánya  
Sz lovákia i  Magyar  Pedagógusok  Szövetsége  

 
   XXX VVV III III III ...    TTT ooo mmm ppp aaa    MMM iii hhh ááá lll yyy    OOO rrr sss zzz ááá ggg ooo sss    VVV eee rrr sss ---    ééé sss    PPP rrr óóó zzz aaa mmm ooo nnn ddd óóó kkk ,,,       
 

 

  ÉÉÉ nnn eee kkk eee lll ttt    vvv eee rrr sss eee kkk    ééé sss    LLL ííí rrr aaa iii    sss zzz ííí nnn ppp aaa ddd ooo kkk    vvv eee rrr sss eee nnn yyy eee       
 
 Rimaszombat i  Város i  Művelődés i  Központ  
 2009.  ápr i l i s  23-26 .  

 

2009. április 23. – csütörtök 
 
10.00-12.00 VII. kategória (lírai színpadok) – technikai próbák a színházteremben 
10.00-12.00 VI. kategória (énekelt versek) – technikai próbák a bábteremben 
 
13.00  Megnyitó a színházteremben 
13.10  Énekek a Kalevalából – a Pozsonyi Lano Színpad vendégjátéka 
  VII. kategória (lírai színpadok) – seregszemléje a színházteremben 
  VI. kategória (énekelt versek) – elődöntője a bábteremben 
 
17.00  Koszorúzás Tompa Mihály köztéri szobránál, szónok: Máté László 
  Közreműködik a Sobotienka fúvószenekar, Blaha Lujza Vegyeskar 
 
18.00  Kiállítások megnyitója a Ganevia Galériában 
18.30  Fiaim, csak énekeljetek! 
  VI. kategória (énekelt versek) – döntője a színházteremben 
  Üdvözlések: Cifruš István, Rimaszombat polgármestere és Kovács Magda, író 
  A Kulcsár Tibor-Díj átadása 
  Ajándékműsor a VI. és VII. kategória résztvevőinek tiszteletére a színházteremben 
  Dalok a Dunánál – Huzella Péter műsora 
 
2009. április 24. – péntek 
8.00  A vers- és prózamondók versenyének közös bevezetője a színházteremben 
8.15  I-III. kategória, versmondóinak döntője a gömbteremben 
  I-III. kategória, prózamondóinak döntője az esztrádteremben 

IV-V. kategória, vers- és prózamondóinak döntője a színházteremben 
9.00  Szakmai értékelés a VII. kategória versenyzőinek a bábteremben 

Szakmai értékelés a VI. kategória versenyzőinek a 10-es számú előadóteremben 
14.00  Zenés műsor az énekelt versek szereplőinek részvételével a Főtéren  
15.00  Ajándékműsor az I-III. kategória résztvevőinek tiszteletére a színházteremben: 
  Holló Együttes: Vándormuzsikusok 
 
18.30  Fogadás a pedagógusok részére a 4-es számú helyiségben 
19.30  Ajándékműsor az IV-V. kategória résztvevőinek tiszteletére a színházteremben: 
  Bálint András: Radnóti 

Kor-Zár Együttes koncertje 
22.00  Fesztiválklub 
 
2009. április 25. – szombat 
 
9.00  Szakmai értékelések a színházteremben, közös bevezetővel 

  I-III. vers gömbterem 
 I-III. próza esztrádterem 
 IV-V. vers- próza színházterem 

15.00  Irodalmi délután: 
  „Szó-Zene-Kép”, Szászi Zoltán és barátai irodalomról, festészetről 
  A nagyidai cigányok – Gál Tamás és Bodonyi András előadásában 
19.00  Mindenki színpada: eredményhirdetés, díjkiosztó gálaműsor 
 

Műsorvezetők: Kamenár Horváth Éva, Klein Melinda, Csenger Ferenc 
 
2009. április 26. – vasárnap 
 
10.00  Istentisztelet a Hanvai református templomban és Tompa Mihály síremlékének megkoszorúzása 
 

A műsorváltozás joga fenntartva! 


