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Fesztiválok Héten vetített filmek Zenei fellépők Filmek a TV-ben Strandok, uszodák

Szólj hozzá!A Simontornyai Vár Napja

aprobuba2011.05.17

Linkek

Részletes program

További információ

Simontornya, Vármúzeum, 2011. május 21. 10:00

A szép idő beköszöntével minden királynak,

királynőnek, királyfinak vagy királykisasszonynak

illendő végiglátogatni a környék várait, álruhában vagy

anélkül, hogy kiválaszthassa és birtokba vehesse a

neki legkedvesebbet.   

Május 21-én pedig a dél-dunántúli várak és kastélyok közül Mátyás király

hitvese, Beatrix királyné vára nyitja ki kapuit a Simontornyai Vár Napja

alkalmából. 10 órától a hercegnőket ékszerkészítés, a Jeanne d’Arcokat és

ifjú trónörökösöket pedig Hőspróba várja lovagi esküvel és öltözetkészítéssel,

ügyességi- és bátorságpróbával, a harci készségek gyakorlásával és

tudáspróbával, egészen 17 óráig. Emellett délelőtt Kohári Gabriella régész

készít reneszánsz étkeket a várudvaron.

 

13 órától a Simontornyai Hagyományőrző Egyesület harci bemutatója

szórakoztatja az udvar népét, 16 órától a vár 3D-s rekonstrukciójáról és

történetéről tartanak előadást, 17 órától pedig az Építsd meg Simontornya

várát! című pályázat eredményhirdetése lesz, a cél a vár újraépítése bármely

anyagból, melyre a pályaműveket 20-áig várják.  
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A rock and rollnak vége
Pozsonyi Ádám
(Quart)

A punkkal egyrészt az a gondom, hogy egy
rossz válasz volt az adott problémákra,
ahogy a francia forradalom is rossz válasz
volt az abszolutizmus problémáira, másrészt
az, hogy unalmas lett. Interjú.

Kócos, de még fiatal...
Unger Tamás
(Borrajongó)

Sosem rejtettem véka alá, hogy kifejezetten
kedvelem a Somlói Apátsági Pince borait,
minden vélt vagy valós, ízléstől függő vagy
objektív gyengeségeikkel együtt.

Budapesti Tavaszi Fesztivál 2014

Budapest, 2014. március 21. - április 6.

21. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál

Budapest, 2014. április 4 - 12.

Négynapos Néző Képző

Budapest, 2014. április 5 - 8.

Budapest Folk Fest 2014

Budapest, 2014. április 21 - 27.

Budapest Táncfesztivál 2014

Budapest, 2014. április 22 - 29.
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