
Sárvári

NYÁR
sárvár város és a nádasdy-vár művelődési 
központ és könyvtár nyári programajánlója

2015
június

augusztus
július
szeptember



művelődési központ részleg: 95/320-063 http://lathatatlansarvar.hu
könyvtár részleg: 95/320-122 http://sarvari-konyvtar.hu
nádasdy ferenc múzeum: 95/320-158 http://nadasdymuzeum.hu

kosztics lászló faszobrász kiállítása
Folyosó Galéria kiállítóterem (nyitva: május 29–június 26.)

together – együtt képzőműv. társ. kiállítása 
Galeria Arcis kiállítóterem (nyitva: június 5–30.)

a lanner kvartett zenés vendégsége
Nádasdy Ferenc Múzeum, díszterem 19:00

iX. sárvári országos mazsorett fesztivál
IX. NAtIoNAl MAjorette FestIvAl
várudvar, Nádasdy Castle

gyermekjuniális
várudvar, nagyterem, 14:30-tól

sylvester könyvBarátok kluBja
vendég: gellért annamária
Könyvtár, 17:00

június

június
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nádasdy-vár Sárvár, 9600 Várkerület 1.
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szaBadtéri azk – fellépnek: synth with 
meggie és Búsulójuhász
Kamaraudvar, 20:30, http://azk.hu

meseautó – a körúti színház előadása
NyárI szAbAdtérI szíNházI estéK A NádAsdy-várbAN
várudvar, 20:30

kulturális gála – a városi kulturális szemle 
legjobbjainak gálaműsora
várudvar, 16:00

városi néptáncgála FolKdANCe GAlA
Kamaraudvar, 17:00

lilomfi – a zenthe ferenc színház előadása
várudvar, 20:30

kézműves napközis táBor – első turnus
különböző helyszínek, naponta 8:00–16:00

rábasömjéni díszítő és kézműves kör kiállítása
Könyvtár (megnyitó: július 3., 17:00)

Balaton art munkaközösség kiállítása
Folyosó Galéria kiállítóterem

szalay rosemarie festőművész és BÄrBel 
dieckmann szobrászművész kiállítása 
Galeria Arcis kiállítóterem (megnyitó: július 5., 11:00)

karminca Bál – a ma’mint’ti színjátszó cso-
port zenés darabja (lloyd Webber / t. s. elliot)

NyárI szAbAdtérI szíNházI estéK A NádAsdy-várbAN
várudvar, 20:30

karminca Bál – a ma’mint’ti színjátszó cso-
port zenés darabja (lloyd Webber / t. s. elliot)
várudvar, 20:30
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vi. sárvári fúvószenekari verseny és 
Xvi. fúvószenei várfesztivál 

vI. WINd-INstruMeNtAl orChestrA CoNtest ANd the 
XvI. WINd-MusIC CAstle FestIvAl
várudvar, várpark, http://sarvarfuvos.com

a három testőr – pannon várszínház
várudvar, 20:30

vii. nádasdy történelmi fesztivál
vII. NádAsdy hIstorICAl FestIvAl
várudvar, várpark, http://nadasdyfesztival.hu

nyári ovis játszóház
különböző helyszínek, naponta 8:00–12:00

azk-nyáréjfesztivál rocket rollers, sonny 
and his wild cows, ironcats, atakám, B.a.d., 
cserga akusztik, zaporozsec, karak
Kamaraudvar (vagy Pinceklub), http://nyarejfesztival.hu

kézműves napközis táBor – második turnus
különböző helyszínek, naponta 8:00–16:00

operettgála – orfeum vándorszínpad
várudvar, 20:30

zádory klaudia fotókiállítása
Folyosó Galéria kiállítóterem (megnyitó: augusztus 6.)

ízelítő környékünk néprajzi emlékeiBől 
kiállítás a folklórnapokhoz kapcsolódóan
Galeria Arcis (megnyitó: augusztus 9., 11:00)

az anima sound system önálló koncertje
várudvar, 20:30, http://azk.hu

vármeeting motorostalálkozó és rockfesztivál
várudvar, http://varmeeting.com

július

10–12

július

16

július

17–19

július

20–24

július

24–25

július

27–31

július

31

aug.

aug.

aug.

1

aug.

7–8

4



5

nyári színházi esték a várban

évről-évre nagy figyelem kíséri a várbéli szabadtéri színi es-
téket. 2015-ben is több alkalommal alakul majd színházzá a 
nádasdy-vár udvara: népszerű és látványos darabokat hoz 
majd sárvárra a körúti és a zenthe ferenc színház, a pannon 
várszínház, az orfeum vándorszínpad, de ismét láthatjuk a 
ma’mint’ti színjátszó csoport zenés előadását is.

meseautó

operettgála

liliomfi

karminca Bál

a három testőr

karminca Bál

Operett-
  gála

2015. július 31.

2015. június 13.

2015. július 4–5.

2015. július 27.

2015. július 7–8.

2015. július 16.



képzőművészeti kiállítások

a képzőművészet barátai jól tudják, hogy a nádasdy-várban 
három időszaki kiállítótér is működik, és várja egész évben a 
látogatókat fotó-, ipar-, képző- és népművészeti tárlatokkal 
vagy akár történeti gyűjteményekkel. a folyosó galéria, a 
galeria arcis és a könyvtár kiállítóterének kínálata a nyárra:
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folyosó galéria   látogatható: naponta: 10–18

június: kosztics lászló (szm.)
július: Balaton art munkaközösség
augusztus: zádory klaudia fotói
szeptember: Bukovinszky julianna illusztrációi

galeria arcis   látogatható: h–P: 10–17, szombat: 9–13

június: together – együtt képzőművészeti társaság
július: szalay rosemarie (fm.) és Bärbel dieckmann (szm.)
augusztus: ízelítő környékünk néprajzi emlékeiből
szeptember: marinka zsuzsanna alexandrovna fotói és videói

könyvtár folyosó   látogatható: h–P: 10–17, szombat: 9–13

július: rábasömjéni díszítő és kézműves kör
szeptember: méhészeti kiállítás



35. nemzetközi folklórnapok
35th INterNAtIoNAl FolKlore dAys
várudvar és különböző helyszínek

Bukovinszky julianna illusztrációi
Folyosó Galéria kiállítóterem (nyitva: szeptember)

méhészeti kiállítás
Könyvtár (megnyitó: szeptember 4.)

marinka zsuzsanna aleXandrovna tárlata
Galeria Arcis (megnyitó: szeptember 6., 11:00)

megyei vadásznap
várudvar

sárvári szüret WINe hArvest
várudvar

 vi. sárvári családi kutyás nap
várudvar

környezetvédelmi és méhészeti nap
várudvar

second approach moszkvai jazztrió koncertje
Nádasdy Ferenc Múzeum díszterme, 19:00

azk – a Balaton zenekar koncertje
Kamaraudvar vagy Pinceklub, 20:30, http://azk.hu
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28
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szept.

szept.

szept.

szept.
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szept.
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szept.

12

szept.

13

szept.

15

szept.

18

magyar szívvel – a sárvári oratórikus kórus 
zenés estje – műsoron a „zenei hungarikumok”
sportcsarnok, 18:30

telefon: 95/320-115 stg@stg.sarvar.hu – http://stg.sarvar.hu

tinódi gimnázium Sárvár, 9600 Móricz Zs. u. 2.
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iv. nemzetközi Bogártalálkozó
vadkert Kemping

szent iván-éjszaka koncertek a tóparton
tóparti találkozó pont, 18:00-tól

telefon: 95/320-045 http://www.vadkertmajor.hu

június

19–21

június

20.

aug.

15–20
nyári tánc – a folklórnapok résztvevőinek tánca
Nagyszínpad, naponta 18:00-tól

telefon: 95/523-100  http://sarvarvaros.hu

posta tér Sárvár, 9600 Posta tér

június

2–17

június

19–

varázsceruza – a művészeti iskola diákmunkái
termál hall 

szarka fedor guido kiállítása
termál hall 

telefon: 95/888-400 http://danubiushotels.hu

danubius hotel Sárvár, 9600 Rákóczi Ferenc u. 1.

csónakázó-tó Sárvár, 9600 Alkotmány u.



Sárvár, 9600 Posta tér

Sárvár, 9600 Rákóczi Ferenc u. 1.

Sárvár, 9600 Alkotmány u.

könnyűzene / jazz a várban

az ezév májusáig tartó klubszezonban nagy segítséget nyúj-
tott az nka cseh tamás programjának támogatása. Bár ez a 
program a nyári időszakot már nem segíti, a nádasdy-várban 
így is kitűnő, izgalmas koncertek várhatók júniustól szeptem-
berig a pop, a rock és a jazz legkülönbözőbb műfaji megköze-
lítésein át kirándulva, nem nélkülözve a nagy neveket sem.
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szaBadtéri azk

anima sound system

nyáréjfeszt 1. nap

second approach

nyáréjfeszt 2. nap

Balaton zenekar

2015. augusztus 1.

2015. június 12.

2015. szept. 15.

2015. július 24.

2015. szept. 18.

2015. július 25.

http://azk.hu



tel: 95/523-600 http://sarvarfurdo.hu e-mail: thermal@sarvarfurdo.hu

marót viki és a nova kultúrzenekar 
zenés műsor az éjszakai fürdőzéshez
medencetér, 22:00

demény – most én ugatok közönségtalálkozó
Kalandpark, 16:00

újvári tímea és a hot stuff zenekar 
zenés műsor az éjszakai fürdőzéshez
medencetér, 22:00

csepregi éva zenés fellépése az éjszakai 
fürdőzéshez
medencetér, 22:00

strandok éjszakája
medencetér, 19:00-tól

dévényi tiBi Bácsi zenés fellépése az éjsza-
kai fürdőzéshez
medencetér, 22:00

oláh gergő zenés fellépése az éjszakai 
fürdőzéshez
medencetér, 22:00

június

19

június

21

július

10

július

24

július

31

aug.

14

aug.

21

sárvárfürdő Sárvár, 9600 Vadkert u. 1.
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4. (csü) urBan dance crew
5. (pé) sárvári mazsorettek (18:00) 
6. (szo) néptánckör

11. (csü) nádasdy isk. és a stg kórusa
12. (pé) ma’mint’ti színjátszó csoport
13. (szo) pedagógus női kar

18. (csü) sárvári mazsorettek
19. (pé) koncertfúvószenekar

25. (csü) nádivereBek
26. (pé) regös zkr + senior táncosok
27. (szo) harmonikaest km.: kovács józsef

2. (csü) sárvári mazsorettek
3. (pé) néptánckör

9–11. fúvószenei várfesztivál (csü–szo) 

16. (csü) a fekete Bég udvari zenészei
17. (pé) nádivereBek
18. (szo) cerah hastánccsoport

23. (csü) stop and go tánckluB
24. (pé) kanona Band
25. (szo) taekwondo sharks

30. (csü) kortárs keresztény kórus (19:00)

31. (pé) kanona Band

1. (szo) Bódi duó

6. (csü) cerah hastánccsoport
7. (pé) stop and go tánckluB
8. (szo) urBan dance crew

13. (csü) ma’mint’ti színjátszó csoport
14. (pé) pedagógus női kar
15. (szo) sárvári vonósok

kossuth téri nyár

június

július

aug.

műsorkezdés naponta: 20:00 tel.: 95/320-063

Sárvár, 9600 Kossuth tér
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a program változás lehetőségét fenntartjuk.

kiadja: nádasdy-vár művelődési központ és könyvtár 
felelős kiadó: kondor jános – igazgató

NÁDASDY-VÁR MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

a 2015. évi, 35. fesztivál fellépői között: szlovákia, 
Baszkföld, egyesült királyság, németország, Bulgária, örmény-
ország, udmurtföld (oroszország), szerbia, magyarország

a fesztivál központja idén is a nádasdy-vár, de az elmúlt 
évek gyakorlata szerint lesznek műsorok a kossuth téren, a 
sárvárfürdőn, helyi éttermekben és vidéki helyszíneken is.

35. nemzetközi folklórnapok

http://folklornapok.hu

június
augusztus


