XXV. BILIBÁNCS

BILIBÁNCS 25.

2016. júl. 15-16.

A fesztivált Tudós Nagy Ferenc emlékének ajánljuk

Gyülekező pénteken a 0. napon az ártéri ligetben ahol az önkéntes és önkényes GERILLÁK
már várják közös alkotásra a "bogarasokat", akár délelőtt is be tudtok kapcsolódni...

LIPOVICS JÁNOS SZOBRÁSZMŰVÉSZ / KERAMIKUS ÉS KÁLDI KÁROLY FAZEKAS
MESTER a "raku kerámia" készítés rejtelmeibe vezetik be az érdeklődőket... a délutáni órákban
kezdődik a foglalkozás...figyelem égetés csak szombaton este lesz a Káldi udvarban

DR. LANCZENDORFER ZSUZSA NÉPRAJZKUTATÓ vita indító előadása : A közösség
szerepe, mint túlélési stratégia a népi kultúrában... a beszélgetésben résztvevők : DR. DARNÓI
TIBOR HOLISZTIKUS ORVOS, KEREKES CSABA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, HARTYÁNDI
JENŐ FESZTIVÁLIGAZGATÓ, MODERÁTOR SIMON ANNA MÁRTA
kb 18.00 -19.00 óra körül

Elemek tánca......SELENA hastánc stúdió bemutatója estefelé az ártéri ligetben....

TÓTH VIKTOR altszaxofonos, zeneszerző......liget hangjait szólaltatja meg estefelé

Szombat 1. nap

Délelőtt a KÖKÉNYSZEGIi kRémek szervezésében Rába kenuverseny és ügyességi vetélkedő
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" szárazföldi pancserek kíméljenek" jeligére hivatkozva jelentkezés ......

DIBÁCZI ENIKŐ Nem előadás. Nem foglalkozás. Inkább együttes tevékenység. „Interaktív”,
ahogy manapság mondják (bár ez nem valami új keletű dolog, a meleg vízhez hasonlóan
föltalálták már elég régen).
A lehető legkevésbé kötött. Készülök rá, tervezem persze, de… bármi alakulhat belőle. Az
időtartam, a helyszín és a téma sem meghatározott. Amíg az érdeklődés tart. Ártéren, udvaron
vagy odabent? Együtt alkotás, vezetett meditáció, beszélgetés, jelképekben elmélyülés lesz
belőle, vagy mindez együtt - esetleg valami egészen más? Közösségépítő játékok,
eszközigényes tárgyi alkotás, eszmecsere egy téma mentén – bármi lehet benne. Még nem
lehet tudni. Együtt alakítjuk.
Nem lesz azonban öncélú (bár egy jól sikerült baráti összejövetel önmagában öröm!), hanem
remélhetőleg mindenki úgy érezheti majd a végén, hogy ez idő alatt eljutottunk együtt
valahonnan valahová.
Jó hangulatú, közösségalkotó, inspiráló, kötetlen együttlétre várok tehát minden érdeklődőt a
Bilibáncson.

RADU IGAZSÁG A BUKARESTI SZÉPMŰVÉSZETI EGYETEM PROFESSZORA / animációs
rendező, kísérleti filmes.....meglepetéssel készül a Bilibáncsra...

NÉPI FEHÉRNEMŰ BEMUTATÓ: a bugyogó alávalót a CSÁNGÁLLÓ húzza.....modellek
jelentkezését várjuk!

BOKA GÁBOR vásári komédiás a Toldi című darabot mutatja be / vízi színpadon vagy a
vízparton / társulatát a jelenlévő tehetségekből verbuválja, zenei aláfestés :
CSÁNGÁLLÓK zenekar

DARUKA MIHÁLY észak lovagja "káttó" és ceremónia mester az ártéri liget minden pontján
hallható és látható.....

Dió udvaron S.BOB PSYHEDELIC GO TO THE JAZZ..bakelit parádé
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Este 8-9 körül a Bilbáncs 25. SZÜLETÉSNAPI PARTIJA a parton......helyi civilszervezetek és
szervezetlen civilek ajánlottak fel étkeket, hozz Te is a valamit a közösbe ( süti,
gyümölcs).......várunk a lakomára mindenkit , aki velünk szeretne ünnepelni muzsikálnak a
CSÁNGÁLLÓK

A Bilibáncs valamennyi programja és ártéri ligetben a sátorozási lehetőség ingyenes!!

Köszönet a támogatásért RÁBAPATONA ÖNKORMÁNYZATÁNAK!

Köszönet a sok felajánlásért mindenkinek!!!
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