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Városi megemlékezés az állami ünnepen

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, polgármester köszöntője
Közreműködik a Tabulatúra régizene-együttes
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A városi díjak átadása a Podmaniczky-kastély dísztermében
Közreműködik a Podmaniczky vonósnégyes
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Térprogramok:
KEZES-LÁBAS JÁTSZÓHÁZ, (augusztus 20. 1400-1900)
„TÉRKÖNYVTÁR” (augusztus 20. 1400-)
Bemutatkozik a KamaszTanya és a Könyvtárlakók az Olvasásért program.
Társasjáték, beszélgetés, találkozás Szabó Tibor Benjamin íróval.
JOUNG ENGINEERS FEJLESZTŐ SZAKKÖR HÍVOGATÓ, EGÉSZSÉGÜGYI
SZŰRŐBUSZ, KÉZMŰVES VÁSÁR, GALGA MOPED KLUB BEMUTATÓJA,
BOTKA CSABA TÉGLATÁRA
ÖKOCSIGA JÁTSZÓHÁZ (augusztus 21. 1400-1900)
LÉZER FÉNYFESTÉS
(augusztus 20. 2130-2300)

Kiállítások

MORPHEUSZ GALÉRIÁJA 4.
a Podmaniczky-kastélyban

Augusztus

19-21.

MEGNYITÓ: 2022. augusztus 19-én, 18 órakor
MEGNYITJA: Sz. Jánosi Erzsébet és Asztalos Tamás
KÖZREMŰKÖDIK: JAZZ FORMÁCIÓ - Kaczor Dorottya, Ferge Béla,
Lutz János, Tzumo Árpád, Hámori Anett

Morpheusz az álmok istene, az álmok fő alakítója.
Neve is ez: formázó, alakító. Ez a formázás, ez az alakítás, maga az
álmok inspiratív ereje az, amiért Morpheusz Galériájának nevezte
el 2012-ben az első kiállítást a rendező.
Mindannyiunk álma, hogy egyszer életre kel a Podmaniczkykastély. Ennek az álomnak a megvalósulásához szeretnénk egy
kicsit hozzátenni, immár negyedszer kiállításainkkal, s óvatosan
jelezni, itt vagyunk, lehet ránk számítani.
Most 39 művész utazásra hívja Önöket térben, időben, színekkel
és formákkal augusztus 19-én a Podmaniczky-kastélyban megrendezett kiállításon. A 39 különböző stílus, anyaghasználat, művészeti irányzat metszéspontja Gödöllő és a Levendula Galéria. Olyan
alkotók munkáit láthatjuk a falakon és a termekben, akik Gödöllő
városához kötődnek, itt élnek, alkotnak és valamiképp kapcsolódnak a Levendula Galéria munkájához... Mert az emberi kapcsolatokban hiszünk. Van hálózatépítés, összebogozzuk az emberi
szálakat, ahogy megismerjük egymást, kisebb-nagyobb ideig egymáshoz vetődünk. Valami kohéziós erő munkálkodik mindenkiben, hogy itt ezen a közös metszésponton találkozunk Önökkel, a
Szervezőkkel, hogy megszülethessen egy jó történet.
De ehhez kell minden utazótárs. Mi itt leszünk... szeretettel várunk.
LÁTOGATHATÓ: 900-2000 óráig
RÉSZTVEVŐ MŰVÉSZEK:
BADA Márta, BAJKÓ Dániel, BALLA Vera, BÁNYAI Gizella, BAZSIK Anna, BÉRCESIDIENES Erika, BODA Anikó, BODÓ Károly, BU Györgyi, BUJDOSÓ Ernő, DEMETER Krisztina,
DERCSÉNYINÉ HORVÁTH Gabriella, DIBUSZ Vilmos, FÁBIÁN Dénes Zoltán, GOSCHLER
Tamás, HÁMORI Anett, KELEMEN Miklós, KERTI Eszter, KOVÁCS Gabriella, LADÓCSY László,
LŐRINCZ Ferenc, MÁCSAI Mária, MADARÁSZ Gergő, MADARÁSZ György, MÁRVÁNY Miklós,
MÉSZÁROS János, PÁLVÖLGYI Rita, PIRÓK Irén, POSZTOBÁNYI Péter, REHÁK Julianna,
SZEKERES Erzsébet, SZENTGÁLI-VARGA Szilárd, SZINVAI Dániel, SZINVAI Pál, Sz. JÁNOSI
Erzsébet, UJVÁRY Berta Zsófia, UJVÁRY Rudolf, VARGA Zoltán Zsolt, VERESS Enéh Erzsébet

Podmaniczky Júlia
írónői tevékenysége
és a széplelkű
Podmaniczkyak.

Augusztus

19-21.

Szilágyi Zita Mária történész
és a Podmaniczky Júlia Nőegylet
kiállítása a kastélyban.

Budapest Bár
Nem tudunk sokkal jobb programot, mint egy szép nyári este együtt bulizni a
Budapest Bárral! Régi kedvencekből, és új dalokból válogat a 15 éves jubileumi
évét ünneplő Budapest Bár. A Farkas Róbert vezette nagyszerű Budapest Bár
zenekaron kívül fellép Németh Juci, Frenk és Keleti András.
A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává. A Budapest Bár
védjegyévé vált egyedi stílus gyökerei az 1920-30-as évekbeli, budapesti
kávéházak világáig nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei
alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve
értelmezik újra,
A Budapest Bár cikázik a zenei stílusok között és kiszakít a mindennapokból. Örömzene nyitott füleknek!
Augusztus 19.

2000
Főtér

Augusztus 20.

1000

Tabulatúra régizene-együttes

Főtér

Az ünnepi megemlékezés közreműködőjeként megszólaló, 2000-ben alakult zenekar a középkori, a reneszánsz, és a korabarokk, valamint a történelmi Magyarország területén valaha elterjedt magyar vonatkozású zene
megismertetését, bemutatását tűzte maga elé célul. Műsoraikban kiemelt
fontosságot tulajdonítanak nemzeti hagyományaink és történelmi múltunk
zenei emlékeinek, ezért historikus hangszereken, lehetőség szerint korhű hangszerelésben játszanak, ami a koncertek hangulatát és az előadás
hitelességét is emeli.

Veronaki
A zenekar célja, hogy családoknak szóló
igényes, szerethető zenét alkossanak.
Szem előtt tartják azt is, hogy mire ez a
generáció felnő, időtálló művészeti alkotásokra nyitott, zeneértő közönség legyen.
A Veronaki zenei palettája rendkívül színes.
Jellemző, hogy egy dalon belül jelennek
meg népzenei és könnyűzenei elemek, az
afro-, balkáni-, erdélyi-, vagy akár blues
zene.

Augusztus 20.

1400
Főtér

Augusztus 20.

1530

FIATAL TEHETSÉGEK:

Főtér

PSG Band, Pénzes Kincső-Berkó Saci duó,
Végvári Tamás, Hídi Hanga, Sartner Dániel
Természetesen idén sem maradhatnak ki az ünnepi műsorból Aszód város
és térsége fiatal tehetségei sem, akik hangszeres és énektudásukkal varázsolják el a közönséget.

Augusztus 20.

1630
Főtér

Ferenczi Kamilla
A tavalyi X-Faktor zenei tehetségkutató műsor III. helyzetje, aki különleges énekhangjával kápráztattja
majd el az aszódi közönséget.
A fiatal énekesnő 5 éves kora óta tanul zongorázni. 12 évet járt művészeti
líceumba, majd nemzetközi klasszikus énekversenyen is 2. helyezést
ért el. Gyerekszínészként játszott már
színdarabokban is.

Augusztus 20.

Rézeleje fanfárosok

1800
Főtér

Rézeleje Fanfárosok 2020 óta zenélnek együtt, elsősorban moldvai tánczenét. A táncházaikban és koncertjeiken azt a hangulatot idézik meg, ahogyan a
népi dallamok a mai korban eredeti közegükben tovább élnek: modern hangszereken megszólalva, keveredve a népszerű “muzică populară” dallamaival.
A repertoáruk gerincét képző moldvai táncházi muzsikán túl szemezgetnek a
Kárpát-medence, valamint Románia és a balkáni országok zenei világából. Itthon egyedüliként alkalmaznak trombitát és tenorkürtöt ebben a műfajban, mely
egyedivé teszi hangzásukat a többi, hasonló stílusban játszó zenekar között.

Artists of Dance
Augusztus 20.

1900
Főtér

2004-ben, Nguyen Péter által alapított profi break tánc csapat.
Lassan két évtizede, hogy koptatják
a padlót, és ennek köszönhetően
tagjaik bejárták már szinte az egész
világot. Ázsiától kezdve Európán át
Afrika érintésével Amerikáig a legnagyobb rendezvényeken vettek részt,
cirkuszok, színházak, TV show-k,
divatbemutatók, céges show-k, utcai
előadások formájában.

Augusztus 20.

Lóci játszik

2030
Főtér

A Lóci játszik zenekar őszinte életszemléletével, és energikus színpadi jelenlétével keríti szinte azonnal a hatalmába a koncertre látogatókat. A zenekar
néhol balkáni, néhol pedig alternatív beütésű, és ez egy olyan különleges,
családias, és szórakoztató hangulatot hoz, amíg színpadon vannak, hogy
az ember rögtön úgy érzi teljes mértékben ellazulhat, és átadhatja magát a
fúvósokkal tarkított funky szólamoknak. A vidám hangulat ellenére Lóci szövegeinek különlegessége, hogy mindegyik életének egy fontos szakaszát örökíti
meg, így könnyen lehet velük azonosulni.

Retro Diszkó
Dj Shark
Táncolnál egy nagyot, de úgy érzed,
hogy a mai zenék nem neked szólnak?
Mi most egy fergeteges retro bulival
várunk a főtéren, ahol változatosan
szólnak majd a 80-as, 90-es és 2000-es
évek diszkó slágerei.
Gyere, táncolj velünk, ez az éjszaka
nem érhet véget!

Augusztus 20.

2200
Főtér

Somló Banda
Mesics György és a Somló
Banda interaktív kirándulásra várja a gyerekeket.
Amikor Binde bácsi egy lakodalom másnapján ráébred,
hogy elvesztette a kecskéit,
Augusztus 21.
lázas keresgélésbe kezd az
00
elkóborolt jószágok után. A
határokon átívelő nyomozás
Főtér
során számtalan kalandba
keveredik. Ezeket a viszontagságokat meséli el szóval, muzsikával és tánccal
a főként gyerekeknek szóló műsor. A fordulatokban és humorban is bővelkedő
történet a szülőknek is remek szórakozás. S, hogy Binde bácsi sikerrel jár-e a
keresésben, arra a vándorlás végén fény derül.

14

A mesemondó: Fábián Szabolcs „Csutkó”

Szaniszló Richárd Trió
Ezen a délutánon a nemzetközileg is elismert jazz vibrafonos, Szaniszló
Richárd triója lép fel. Kifejezetten erre a koncertre új szerzeménnyel is készül –
„A naplemente dalai” címmel – a hazai jazz életéllovasaival, Hidász Tamás
jazz dobossal, és Bögöthy Ádám jazz bőgőssel.
Augusztus 21.

1530
Főtér

No Romance
A No Romance együttes egy igazi feltörekvő zenekar. Eddigi munkásságukat
a zenei és egyéni sokszínűség jellemzi, az évek során jó néhány klasszikus
magyar és külföldi sláger mellett modernebb dalokat is feldolgoztak, és
az utóbbi időben már a saját dalok
komponálása is előtérbe került. Stílusuk sok műfajból táplálkozik, megszólalásuk alapvetően akusztikus,
de egy igazán dinamikus hangzást
tudnak megeleveníteni a színpadon.

Szabó Balázs Bandája

Augusztus 21.

1730
Főtér

Szabó Balázs dalszerző-énekes, multiinstrumentalista zenész, bábszínész
és mesemondó. Előadói pályáját egy szál gitárosként kezdte, de mára az ország egyik legnépszerűbb zenekarát vezeti. 2009-ben alapította meg a Szabó
Balázs Bandáját, amellyel sajátos zenei és szövegvilágot alakított ki, ebbe hívja újra és újra kalandozni követőit. A magyar népzenét a könnyűzene különböző válfajaival és gyakran klasszikus zenei hangszereléssel ötvöző Szabó Balázs
Bandája eddig már négy nagysikerű lemezt jelentetett meg. A zenekar állandó
vendége a meghatározó fesztiváloknak, az elmúlt években számos teltházas
koncertet adtak idehaza és külföldön is.
Augusztus 21.

2000
Főtér

Közösségi futás a
Galgamenti Futók
szervezésében

Augusztus 21.

800

Főtér

Táv: 10 km

a körtefáig és vissza...
5 km-nél frissítőállomás
Szervező: Medveczki Zoltán

GASZTRO SOR
Mojito-koktélbár, Jani Lacikonyha, Fógel Sajtműhely, kürtőskalács

JÓGA SZÓDA
Szabadtéri jóga jamboree
Aszód főterén
Szervező: Csizmadia Tímea

INFORMÁCIÓ

kultura@aszod.hu

06 (30) 216-3667

Augusztus 21.

930

Főtér

A rendezvény a hatályos járványügyi intézkedések betartásával látogatható!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják, fokozódó járványhelyzet
és/vagy kedvezőtlen időjárás esetén a programok elmaradnak!

