
Sárvári

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

2016
június

augusztus
július
szeptember



Művelődési központ részleg: 95/320-063 http://sarvarikum.hu
Könyvtár részleg: 95/320-122 http://sarvari-konyvtar.hu
Nádasdy Ferenc Múzeum: 95/320-158 http://nadasdymuzeum.hu

OlajNé Biró araNKa babakészítő kiállítása
könyvtár, 17:00 (megtekinthető: június 30-ig)

GyerMeKjuNiális
várudvar, klubtermek, 14:30-tól

BOrBírálat a Nádasdy történelmi Fesztivál 
borversenyének értékelőeseménye
Házasságkötő terem, 10:00-tól

NyuGdíjas éNeKKar koncertje
Folyosó Galéria, 15:00

VárOsi NéptáNcGála
Kamaraudvar, 17:00

a stájer párduc és a NőiesséG taláNya
tárlat: andrea pierus szm, Florinda Ke sophie fm
Galeria Arcis, 17:00 (megtekinthető: június 30-ig)
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nádasdy-vár Sárvár, 9600 Várkerület 1.
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X. NeMzetKözi FúVószeNeKari 
és MazsOrett FesztiVál 
Nádasdy-vár

a VárOsi Kulturális szeMle GálaMűsOra
Várudvar, 16:00

papírdaraBOKKal teli zseB 
Markó zsóka kiállításának megnyitója
Folyosó Galéria, 17:00 (megtekinthető: július 10-ig)

Hitted VOlNa? – Orlai produkció
szabadtéri színházi esték a várudvaron
Várudvar, 20:30 (esőnap: június 19.)

KézMűVes táBOr – első turnus
különböző helyszínek, naponta 8:00–16:00

tOp30 BOrséta – a Nádasdy Fesztivál bora
Házasságkötő terem, 16:00-tól

szélKötő KalaMONa – teleszterion színház 
sokszereplős, látványos tűzszínházi előadás
Várudvar, 20:30

rezesBaNda – pillanatok a 45 éves Városi Fú-
vószenekar életéből (jubileumi kiállítás)
könyvtár, 18:00 (megtekinthető: augusztus 31-ig)

sárVári söreXpressz és 
XVii. FúVószeNei VárFesztiVál 
Beer express ANd xVII. WINd-musIc cAstle FestIVAl
Várudvar

KarscH MaNFred festőművész kiállítása
Galeria Arcis, 11:00 (nyitva: augusztus 1-ig)

dózsa, a Nép Fia – sziget színház
szabadtéri színházi esték a várudvaron
Várudvar, 20:30 (esőnap: július 18.)
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Viii. Nádasdy törtéNelMi FesztiVál
VIII. NádAsdy HIstorIcAl FestIVAl
Várudvar, várpark – http://nadasdyfesztival.hu

sáNdOr Berill fotókiállításának megnyitója
Folyosó Galéria, 14:00 (látogatható augusztus 28-ig)

KézMűVes táBOr – második turnus
különböző helyszínek, naponta 8:00–16:00

Operettest – Orfeum Vándorszínpad
szabadtéri színházi esték a várudvaron
Várudvar, 20:30 (esőnap: augusztus 1.)

VárMeetiNG motorostalálkozó és rockfesztivál
Várudvar – http://varmeeting.com

ruMi rajKi istVáN szobrászművész emlékki-
állításának megnyitója
Galeria Arcis, 11:00 (megtekinthető: augusztus 28-ig)

a Képzelt BeteG – zenthe Ferenc színház
szabadtéri színházi esték a várudvaron
Várudvar, 20:30 (esőnap: augusztus 14.)

36. NeMzetKözi FOlKlórNapOK
36tH INterNAtIoNAl FolKlore dAys
Várudvar és különböző helyszínek

lidércFéNy 11. – múzeumi éjszaka
A specIAl NIGHt IN tHe museum
Nádasdy Ferenc múzeum

Ma’MiNt’ti színjátszó csoport előadásai
szabadtéri színházi esték a várudvaron
Várudvar, 20:30 – Facebook: mamint.tiszinjatszocsoport

tárlat a VárOsi FOtópályázat aNyaGáBól
Folyosó Galéria
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nyári színházi esték a várban

évről-évre nagy figyelem kíséri a várbéli szabadtéri színi es-
téket. 2016-ban is több alkalommal alakul majd színházzá a 
Nádasdy-vár udvara: jön az Orlai produkció, a sziget színház, 
az Orfeum Vándorszínpad és a zenthe Ferenc színház, de 
különleges tűzszínházi darab érkezik a teleszterion színházi 
Műhelytől, és ismét láthatjuk a Ma’mint’ti színjátszóit is.

Hitted VOlNa?

OperettGála

szélKötő KalaMONa

Képzelt BeteG

dózsa, a Nép Fia

Ma’MiNt’ti

2016. július 31.

2016. júNius 18.

2016. auG. 13.

2016. július 3.

2016. auG. 23–29.

2016. július 14.

Fotó: takács Attila



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: papírdarabokkal teli zseb (Markó zsóka tárlata)
július: sándor Berill fotói
szeptember: a városi fotópályázat anyaga

Galeria arcis   látogatható: H–p: 10–17, szombat: 9–13

június: andrea pierus (szm.) és Florinda Ke sophie (fm.)
július: Karsch Manfred (fm.)
augusztus: rumi rajki istván emlékkiállítása
szeptember: tisza-Kalmár György (fm.)

KöNyVtár FOlyOsó   látogatható: H–p: 10–17, szombat: 9–13

június: Olajné Biró aranka babakiállítása
július: rezesbanda – 45 éves a Városi Fúvószenekar
szeptember: érmek, jelvények, oklevelek (Horváth György)



tisza-KalMár GyörGy festőművész kiállítása
Galeria Arcis, 11:00 (megtekinthető: október 2-ig)

KörNyezetVédelMi és MéHészeti Nap
Várudvar

érMeK, jelVéNyeK, OKleVeleK 
Kiállítás Horváth György gyűjteményéből
könyvtár, 17:00 (megtekinthető: szeptember 30-ig) 

„az éGBeN leBeGőK csarNOKa” akusztikus 
muzsika tábortűz mellett – a sárvári könnyűze-
ne eltávozott szolgálóinak emlékezetére
Kamaraudvar, 19:00-tól

sárVári szüret és terményhálaadási ünnep 
sárVár HArVest ANd tHANKsGIVING FestIVAl
Várudvar

ValaMi jazz: uwe OBerG koncertje
Nádasdy múzeum díszterme, 19:00

syNtH-pOp est – synth with Meggie, apsürde
Kamaraudvar, 21:00
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HaNGVerseNy – a sárvári pedagógus Női Kar 
és a gyöngyösi cantare Városi Vegyeskar estje
medvegy Antal díszterem, 18:00

az élet KeNyere – a sárvári Oratórikus Kórus 
zenés estje Marty Haugen musicale alapján – a 
magyar nyelvű előadás ősbemutató is egyben.
sportcsarnok, 19:30

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

tinódi gimnázium Sárvár, 9600 Móricz Zs. u. 2.
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szeNt iVáN-éjszaKa népi játékpark, gólyalá-
bas produkciók, koncertek a tóparton
tóparti találkozó pont, mólószínpad 15:00-tól

telefon: 95/520-178 http://www.sarvar.hu

júNius

25

júNius

24

júNius

29

éjszaKai KiMaradás – szent iván-éji tekerés
sárvár-Ikervár-sótony-sárvár

tOur de HONGrie – tour de sárvár (gyorsrajt)
sárvár utcái

a sárvári Kerékpár egylet szervezésében  http://sarvaribringasok.hu

júNius

8–
Varázsceruza – a művészeti iskola diákmunkái
termál hall 

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

danubius hotel Sárvár, 9600 Rákóczi Ferenc u. 1.

csónakázó-tó Sárvár, 9600 Alkotmány u.

kerékpáros programok



Sárvár, 9600 Rákóczi Ferenc u. 1.

Sárvár, 9600 Alkotmány u.

nagyfesztiválok a várban

a nyári szabadtéri szezon sárváron is a fesztiválok ideje. a 
felhozatal eseményei joggal tekinthetők már hagyományos-
nak, a legfiatalabb Nádasdy történelmi Fesztivál is már nyol-
cadik alkalommal jelentkezik, a legidősebb Nemzetközi Folk-
lórnapok pedig már 36. éve várja a vendégeket. a kínálat idén 
is színes tehát: népzene és tánc, fúvószene, kemény rock.
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MazsOrettFeszt.

VárMeetiNG

sör- és FúVós Feszt.

FOlKlórFesztiVál

Nádasdy Feszt.

sárVári szüret

2016. auG. 4–6.

2016. júNius 10–11.

2016. auG. 16–20.

2016. július 8–9.

2016. szept. 16–17.

2016. július 15–17.

Vármeeting



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

V. NeMzetKözi BOGártalálKOzó 
A fürdővel szemközti betonos tér

isKOlazáró parti – éjszakai fürdőzés
medencetér, 22:00

éjszaKai Fürdőzés
medencetér, 22:00

Freddie fellépése  – éjszakai fürdőzés
medencetér, 22:00

aNiMal caNNiBals  – éjszakai fürdőzés
medencetér, 22:00

éjszaKai Fürdőzés
medencetér, 22:00

éjszaKai Fürdőzés
medencetér, 22:00
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sárvárfürdő Sárvár, 9600 Vadkert u. 1.
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2. (csü) sárVári MazsOretteK (18:00) 
4. (szo) HarMONiKaMűsOr – Kovács józsef 

9. (csü) Nádasdy isK. és a stG Kórusa
10. (pé) sárVári MazsOretteK (18:00)

11. (szo) seNiOr NéptáNceGyüttes

16. (csü) NéptáNcKör
17. (pé) pedaGóGus Női Kar
18. (szo) crazy leGs daNce scHOOl

23. (csü) sárVári MazsOretteK
24. (pé) KONcertFúVószeNeKar

30. (csü) NádiVereBeK

1. (pé) NéptáNcKör
2. (szo) HarMONiKaMűsOr – Kovács józsef

7. (csü) sárVári MazsOretteK

14. (csü) Kóta pál és juHász Balázs
15. (pé) NádiVereBeK
16. (szo) seNiOr táNcOsOK és HerpeNyő zkar

21. (csü) GerBert judit zenés műsora
22. (pé) reGös eGyüttes
23. (szo) sárVári VONósOK

29. (pé) stOp aNd GO táNcKluB
30. (szo) crazy leGs daNce scHOOl

4. (csü) salsa KluB sárVár
5. (pé) Mira OrieNt HastáNccsOpOrt

12. (pé) reGös eGyüttes
13. (szo) Ma’MiNt’ti szíNjátszó csOpOrt

16. (ke) Nyári táNc – Folklórnapok (18:00)

17. (sze) Nyári táNc – Folklórnapok (18:00)

kossuth téri nyár

júNius

július

auG.

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

Sárvár, 9600 Kossuth tér
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a 2016. éVi, 36. FesztiVál Fellépői Között: Olaszország, 
Görögország, Montenegró, spanyolország, portugália, török-
ország, india, erdély (románia), szerbia, Magyarország

36. nemzetközi folklórnapok

NÁDASDY-VÁR MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

http://folklornapok.hu

a KiadVáNyBaN Közölt prOGraMOKKal Kap-
csOlatBaN MűsOrVáltOzás leHetséGes.

Kiadja: Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 
Felelős kiadó: Kondor jános, arculat: Benkő Gábor


