
Sárvári

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

 2017 június – 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

„botForgatóK showja” a rajzpályázat képei
(pé) házasságkötő előtér, 15:00 (megtekinthető: június végéig) 

a sárvári mazsorett együttes negyed 
évszázada – kiállításnyitó
(pé) könyvtár folyosó, 18:30 (megtekinthető: június végéig)

X. sárvári országos mazsorett Fesztivál
(szo) Nádasdy-vár – 20/5167377

a FurFangos menyasszony – éless-szín
szabadtéri színházi esték a várudvaron
(pé) Várudvar, 20:30 (esőnap: június 10.)

városi néptáncgála
(szo) Kamaraudvar, 17:00

Fidelissimart művészkör kiállítása
(va) Galeria Arcis, 11:00 (megtekinthető: június 28-ig)
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nádasdy-vár Sárvár, 9600 Várkerület 1.
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a városi Kulturális szemle gálaműsora
(va) Várudvar, 16:00

azK – fellép: ed is on, jóvilágvan
(pé) Pinceklub, Kapunyitás: 20:30 – http://azk.hu

operettgála – tóth éva és leblanc győző estje 
szabadtéri színházi esték a várudvaron
(szo) Várudvar, 19:00

Kézműves tábor – iskolások számára
(hé–pé) különböző helyszínek, naponta 8:00–16:00

top30 borséta – a nádasdy Fesztivál bora
(pé) Nádasdy-vár, 18:00-tól

múzeumi éjszaKa
(pé) Nádasdy Ferenc Múzeum, 19:00–24:00

majdnem valaKi – udvaros dorottya kon-
certje – kísér: hrutka róbert vezette zenekar
(szo) Várudvar, 20:30 (esőnap: július 2.)

tahin gyula fotóművész kiállítása
(va) Galeria Arcis, 11:00 (megtekinthető: július 30-ig)

Kézműves tábor – ovisoknak
(hé–pé) különböző helyszínek, naponta 8:00–12:00

balogh márta fotókiállítása
(csü) Folyosó Galéria, 17:00

sárvári söreXpressz és
Xviii. Fúvószenei várFesztivál 
(pé–va) Várudvar

iX. nádasdy történelmi Fesztivál
(pé–va) Várudvar, várpark – http://nadasdyfesztival.hu
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elvis, oltár, miami – bánfalvy stúdió
szabadtéri színházi esték a várudvaron
(pé) Várudvar, 20:30 (esőnap: július 24.)

mamma mia / abba show – a sárvári Kon-
certfúvószenekar előadása a ma’mint’ti színját-
szói és a sárvári vonósok közreműködésével
(szo) Várudvar, 21:00 (esőnap: július 23.)

almagránát – soltis lajos színház
szabadtéri színházi esték a várudvaron
(szo) Várudvar, 20:30 (esőnap: július 30.)

vármeeting motorostalálkozó és rockfesztivál
(pé–szo) Várudvar – http://varmeeting.com

reczetár ágnes grafikus kiállítása
(va) Galeria Arcis, 11:00 (megtekinthető: szeptember 3-ig)

mirosław owczareK grafikusművész tárlata
(pé) Folyosó Galéria, 17:00

pinK Floyd-emléKest – az on the wall zene-
kar nagykoncertje látványos színpadtechnikával
(pé) Várudvar, 21:00 (esőnap: augusztus 13.)

nyári synth-pop est
(szo) Várudvar, 21:00

37. nemzetKözi FolKlórnapoK
37th iNterNAtioNAl FolKlore dAys
(sze–va) Várudvar és különböző helyszínek

lidércFény12. – abbahagyhatatlan
(szo) Nádasdy Ferenc Múzeum, 20:00–24:00

müller péter sziámi andFriends – halleluja!
leonard cohen legjobb dalai magyarul
(pé) Várudvar, 21:00 
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technikai okok miatt elmarad!

technikai okok miatt elmarad!



részletesen a színházi programokról és koncertekről a sárvárikumon:

5

nyári színházi esték a várban

színházi jellegű produKcióK   

június 9. Furfangos menyasszony – az éless szín vígjátéka
június 17. operettgála – tóth éva és leblanc győző estje
július 21. elvis, oltár, miami – a bánfalvy stúdió vígjátéka
július 29. almagránát – a soltis lajos színház új darabja

önálló Könnyűzenei nagyKoncerteK  

július 1. majdnem valaki – udvaros dorottya koncertje
augusztus 11. pink Floyd-emlékest (on the wall)
augusztus 25. leonard cohen legjobb dalai magyarul

ht tp: //szinhaz.sarvarikum.hu

elvis, oltár, miami

pink Floyd-emlékest



képzőművészeti kiállítások
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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:

Folyosó galéria   látogatható: naponta: 10–18

június: Képről-képre – a sárvári Fotóklub tárlata
július: balogh márta fotói
augusztus: mirosław owczarek grafikusművész
szeptember: a városi fotópályázat anyaga

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

június: Fidelissimart művészkör
július: tahin gyula fotóművész
augusztus: reczetár ágnes grafikus
szeptember: Kovács péter balázs (fm.) és lencsés ida (tm.)

Könyvtár Folyosó   látogatható: h–P: 10–17, szombat: 9–13

június: a sárvári mazsorett együttes negyed évszázada
szeptember: sófalvi jános fotói

aug.

20

szept.
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„itt épül a zöld város”

helyi terméKeK népszerűsítése – a top-
2.1.2-15-vs1-2016-00004 projekt kapcsán
(va) sárvár, hild park melletti közterületek

Környezet- és energiatudatosságot erő-
sítő, szemléletFormáló program – a 
top-2.1.2-15-vs1-2016-00004 projekt kapcsán
(va) sárvár, Várudvar



tárlat a városi Fotópályázat anyagából
Folyosó Galéria 

maroKKó – sóFalvi jános fotókiállítása
(pé) Könyvtár, 17:00 (látogatható szept. 30-ig)

Karddal és lanttal a hitért – Kátai zoltán 
és rácz róbert zenés estje
(pé) Nádasdy Ferenc Múzeum, 18:00

sárvári szüret
(pé–szo) Várudvar

gyermeKvilág – babaruha- és játékbörze
(szo) hátsó nagyterem

Környezetvédelmi és méhészeti nap
(va) Várudvar

Kovács péter balázs festő- és lencsés ida  
textilművész kiállításának megnyitója
(va) Galeria Arcis, 11:00 (megtekinthető: október 3-ig)

tudatos jelenlét – a boldogság kulcsa
lovász adrienn előadása
(sze) könyvtár, 17:00 

az íjászat nemzetKözi napja és Xv. 
saslövő 7*7 nyílt íjászbajnokság 
(szo) Várpark
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Film – színház – muzsiKa – a sárvári ora-
tórikus Kórus zenés estje
(va) sportcsarnok, 19:30 – http://sok.info.hu

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

tinódi gimnázium Sárvár, 9600 Móricz Zs. u. 2.



nagyfesztiválok a várban

a nyári szabadtéri szezon sárváron is a fesztiválok ideje. a fel-
hozatal eseményei joggal tekinthetők már hagyományosnak, 
a legfiatalabb nádasdy történelmi Fesztivál is már kilencedik 
alkalommal jelentkezik, a legidősebb nemzetközi Folklórna-
pok pedig már 37. éve várja a vendégeket. tehát a kínálat 
idén is színes: népzene és tánc, fúvószene, kemény rock.
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mazsorettFeszt.

vármeeting

sör- és Fúvós Feszt.

FolKlórFesztivál

nádasdy Feszt.

sárvári szüret

2017. aug. 4–5.

2017. június 2–3.

2017. aug. 16–20.

2017. július 7–9.

2017. szept. 8–9.

2017. július 14–16.

soulwave 
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szent iván-éjszaKa népi játékpark, gólyalá-
bas produkciók, koncertek a tóparton
(szo) tóparti találkozó pont, mólószínpad 15:00-tól

pünKösdi Koncert – Koncertfúvószenekar
(va) templomtér, 17:30 http://www.sarvarfuvos.com

június

24

június

4

a sárvári Kerékpár egylet nyári túraterve honlapjukon:  
http://sarvaribringasok.hu/turatervek-2017 

szent lászló templom

kerékpáros programok

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

csónakázó-tó Sárvár, 9600 Alkotmány u.

Széchenyi u. 12.



alma együttes – 5 éves a Kalandpark!
(va) Kalandpark, 16:00

95/523-651 http://sarvarikalandpark.hu e-mail: info@sarvarikalandpark.hu

július

23

sárvári kalandpark

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

animal cannibals  – éjszakai fürdőzés
(pé) medencetér, 22:00

vaKációindító habparty – éjszakai fürdőzés
(pé) medencetér, 22:00

oláh gergő  – éjszakai fürdőzés
(pé) medencetér, 22:00

ii. strandröplabda bajnoKság
(szo) egész napos program

ii. sárvárFürdő strandFoci bajnoKság
(va) egész napos program

strandoK éjszaKája  – éjszakai fürdőzés
(pé) medencetér, 22:00

peter srámeK – éjszakai fürdőzés
(pé) medencetér, 22:00

éjszaKai Fürdőzés
(pé) medencetér, 19:00-tól
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 június

23

július

7

július

22

július

23

júli.

28

aug.

4

aug.

18

sárvárfürdő Sárvár, 9600 Vadkert u. 1.

Sárvár, Vadkert u. 1.
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Éjszakai fürdőzésekkor 19 órától a belépő 1900 Ft, a fürdő éjjel 2-ig tart nyitva.



1. (csü) sárvári mazsorett együttes 

2. (pé) sárvári mazsorett együttes
3. (szo) harmoniKaműsor – Kovács józsef 

8. (csü) tinódi gimnázium Kórusa
9. (pé) herpenyő együttes
10. (szo) vörösKeresztes Kórus

15. (csü) sárvári mazsorett együttes
16. (pé) pedagógus női Kar
17. (szo) jandrasovics regina (Barabás Gy. iskola)

22. (csü) sárvári KoncertFúvószeneKar
23. (pé) Kanona band

29. (csü) gárdonyi isK. diákjai, tanárai és vendégeik

30. (pé) crazy legs dance school

1. (szo) sárvári senior néptánc egyesület

6. (csü) aranyrózsa nótaKlub

13. (csü) sárvári néptáncKör
14. (pé) nádiverebeK együttes
15. (szo) mira orient art – hastánc

20. (csü) nádiverebeK együttes
21. (pé) stop and go táncKlub
22. (szo) gerbert judit és szabó Krisztina

27. (csü) sárvári néptáncKör
29. (szo) regös együttes

4. (pé) mira orient art hastánccsoport
5. (szo) sárvári senior néptánc egyesület

10. (csü) aranyrózsa nótaKlub
11. (pé) stop and go táncKlub
12. (szo) harmoniKaműsor – Kovács józsef

kossuth téri nyár

június

július

aug.

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

Sárvár, 9600 Kossuth tér
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Augusztus. 17–18. (csü–pé), 18:00  nyári tánc – 37. Folklórnapok



a 2017. évi, 37. Fesztivál Fellépői Között: algéria, bulgária, 
ciprus, grúzia, olaszország, románia, szenegál, szerbia és 
természetesen a házigazda, magyarország csoportjai

37. nemzetközi folklórnapok

NÁDASDY-VÁR MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

http://folklornapok.hu

a Kiadványban Közölt programoKKal 
Kapcsolatban műsorváltozás lehetséges.

Kiadja: nádasdy-vár művelődési Központ és Könyvtár 
Felelős kiadó: Kondor jános, arculat: benkő gábor


