Régi Idők Tere 2014 rendezvény szakmai beszámoló
Szolnok és térségének turizmusfejlesztésében kiemelkedő szerepet játszik a fesztiválturizmus adta
lehetőségek kihasználása, melyre mind a földrajzi adottságok (megközelíthetőség, természeti
környezet), mind a meglévő fesztivál hagyományok alkalmassá teszik. Régi Idők Tere hagyományőrző
és a városi kultúra gyökereit felelevenítő rengeteg szórakoztató és interaktivitásra ösztönző
programot felsorakoztató, két napos rendezvény az idén 3. alkalommal került megrendezésre.
A Régi Idők Tere rendezvény célja a néphagyományok ápolásán túl, a régi kulturális értékek
felelevenítése és megőrzése, a térség turisztikai kínálatának növelése. Az elsősorban a hétvégére
Szolnokra látogató kirándulókat, kisgyermekes családokat megcélzó, két napos programkínálat a
század eleji város, akkor még igencsak a népi kultúrával átitatott hangulatát idézi. A rendezvény igazi
vonzerejét az állandó programok (Kézművesek kirakodóvására, interaktív tanyaudvar,
kukoricamorzsolás, “bábakukucs”, Lajos bácsi fenékbe billentése, fotózkodás, „szekrényjátékok”, stb.)
és a folyamatos interakció biztosították, minden kipróbálható, tapintható és játszható volt (tarisznyás
műhely népi játszóháza, lesz csúzlizda, körhinta, kovácsműhely és gyöngyékszer készítés). A vendégek
megismerték a múltból még fellelhető, elsősorban a régi városi kultúrától nem idegen értékeket,
melyek akkor még a mainál jobban összekapcsolódtak a vidéki kultúrával. A rendezvény az interakciót
(próbáld ki, éld át) kiváltó produkciókon keresztül a hagyományok megőrzésére is sarkalta a
látogatókat. Mind az állandó programként kínált kézműves foglalkozások, mind a népi játszótér
elnevezésű program ezeket kívánták és kívánják majd a jövőben is megerősíteni. A kereskedők és
vásárosok kiválasztásának fontos szempontja volt a hagyományok tisztelete, a népművészeti elemek,
értékek, motívumok minél nagyobb mértékű megjelenítése. A vendéglátó egységek is kizárólag e
tematikához illesztették kínálatukat. A legutóbbi, 2010-es programkínálat az idén több új
produkcióval (pl. Street Art Comedy), valamint az Interaktív tanyaudvarral és a régiségek vásárával
bővült.
Megvalósult programok
Péntek

időpont

1. helyszín

15:00

Bűvész bemutató

16:00

Jambóza bábcirkusz

17:15

Gólyalábas móka

19:00

Zagyva Banda (élő)

15:30

Canarro swing (élő)

16:30

Mikromágia

17:30

Canarro swing (élő)

2. helyszín

Szombat

időpont

1. helyszín

10:30

Utcaszínház, artista produkciók

14:00

Mikromágia

2. helyszín

14:45

Sólyomröptetés

18:00

Bábszínház előadás

19:00

Nufolk népzenei előadás (élő)

10:00

Mikromágia

14:00

Édes Málé trió (élő)

16:00

Bartha Tóni bábszínháza

17:00

Édes Málé Trió (élő)

Folyamatos programok
Cirkusz Mechanikusz
Hintayo
Bábakukucs
Farbarugó
Bódéjátékok
Csúzlizda
Szekrényjátékok
Fotoszínház
Velocipéd
Verkli előadások

Piac (régiségek, kézműves termékek vására
valamint gasztronómiai termékek vására)

Foglalkozások
Kovács műhely
Fazekas
Ólomöntő
Üvegfújó
gyöngykészítő
kukoricamorzsoló
állatsimogató
vesszőfonás
Tanya udvar
gyerek konyha

Régi Idők Tere
2014. szeptember 5-6.

Sajtóanyag
Piaci forgatag, vásár és mulatság a Kossuth téren

Három esztendő után újra Régi Idők Tere Szolnok Kossuth terén.
Pénteken délutántól egészen szombat estig a régi idők hangulatát idézi Szolnok főtere kézművesekkel, árusokkal, vásári mutatványosokkal, verklissel. Várjuk a Szolnokiakat és
a környékbelieket erre a rendhagyó rendezvényre. Az apróbbak szórakoztatásáról a
Tarisznyás Műhely népi játszóháza, csúzlizda, szekrényjátékok, bodéjátékok, körhinta
és számtalan kézműves gondoskodik. Kádár Ferkó fotószínháza szórakoztatja egész nap
a nagyérdeműt. Többek között lesz kosárfonás, gyöngyékszer készítés, fafaragás,
üvegfúvás, ólomöntés, agyagozás, csuhéfonás. A tanyaudvaron régi, feledésbe merült
használati tárgyakkal, házkörüli eszközökkel ismerkedhetnek meg a látogatók. Megnyitja
kapuit a Régiségek vására, ahol mindenki találhat kedvére valót. Újra repül a sólyom a
belvárosban, szól az üllő a kovács kalapácsa alatt és olvad az üveg az üvegfújó kezében.
Az éhes és szomjas vendégeket a térre felépített fogadó helyben sütött étkeivel, és
remek kávéházával várja. A vásári forgatagban találkozhatunk mutatványosokkal,
zsonglőrökkel, cirkuszi társulattal és gólyalábasokkal. Lajos bácsit farba rúghatjuk, a
mini cirkusz életébe beleszólhatunk, a Bábakukucson keresztül a mesék világba
juthatunk. A vásártéren lesz bábelőadás, mikromágia és élő zene.
Bármerre mész, bárhol is leszel a tér élménnyel lesz tele!
Élmények téren és időben!
Jó szórakozást kívánunk a város aprajának és nagyjának!
Helyszín:

Szolnok, Kossuth tér

Időpontok:

2014. szeptember 5-6 (péntek, szombat)

Programok:

5-én: 15.00 órától
6-án: 10.00 órától

Az esemény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg!

