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Sopron, 2017. július 17. - Jövőre megújult tematikával rendezik a Soproni Ünnepi Hetek
programsorozatot, amelynek háziasszonya Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes
lesz
- mondta el a szervező Pro Kultúra Nonprofit Kft.
igazgató-rendezője hétfőn sajtótájékoztatón Sopronban.

Pataki András hangsúlyozta: a megújulásra azért van szükség, mert ha a tervezett tematika
hosszú éveken át megmarad, akkor turisztikai szempontból is értékesíthető lesz a rendezvény.
A következő években arra is törekednek, hogy a programokat korábban jelentessék meg.
Az öt tematikus hét során kiemelt szerepet kap a Fertőrákosi Barlangszínház is - tette hozzá.
Július 9-én a Tündérfesztivállal kezdődik majd a programsorozat, s azon a héten a gyermekek
kapják a főszerepet. A barlangszínházban az Experidance a Cinderella című darabot először
mutatja majd be vidéken. A következő hét tematikája a Sopron Drum plus Jazz címet kapta,
amikor a városban az ütős hangszerek kapják a főszerepet.
A Hét Tánc Fest héten a tánc kerül a középpontba. A programmal a győri Magyar
Táncfesztiválhoz is kapcsolódni szeretne a Pro Kultúra. Pataki András ezzel kapcsolatban úgy
fogalmazott, hogy Kiss Jánossal, a Győri Balett igazgatójával erről már tárgyalnak. Lesz V4
tánctalálkozó, ahol a visegrádi országok együttesei lépnek fel, de a hagyományos Folk Festet is
megtartják, ahol a néptánc kapja a főszerepet.
A Volt Fest héttel a Volt Fesztiválhoz kapcsolódik majd a város, erről későbbre ígért
tájékoztatást az igazgat rendező.
A komolyzene iránt érdeklődőknek kedveznek majd a Sopron Klasszik Héttel, amikor az
intézményvezető reményei szerint "a buszon is Mozart fog szólni". Az opera előadások mellett a
Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató fellépői is szerepet kapnak a tervek szerint. Azon a
héten Mikósa Erika mesterkurzust tart.
A barlangszínházban augusztus 20. és szeptember 20. között német nyelvű előadásokat
tartanak majd. Pataki András szerint erre igény van, mert abban az időszakban Ausztriában
már nem játszanak ilyen darabokat.
Az idei ünnepi hetek további programjai között szerepel a Mennyek királynéja című
Nagyboldogasszony napi Szűz Mária kiállítás, amely a Liszt Központban augusztus 7. és 21.
között lesz látogatható. A kiállított műalkotások a világ minden tájáról, jelentős részben ismert
Mária-kegyhelyekről származnak.
Szeptember 3-ig a Várisi úti és az Erzsébet kerti zenepavilonokban hétvégenként felváltva
lesznek zenés estek.
A barlangszínház idei szezonzáró előadása pedig szeptember 30-án lesz, amikor a nemzetközi
dzsesszélet egyik nagy sztárja, Stanley Jordan lép fel a chilei Christian Galvez
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basszusgitárossal, valamint Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőssel és Dörnyei Gábor dobossal.
A négy muzsikus ebben a felállásban először játszik együtt a fertőrákosi barlangszínházban,
műsorukban az amerikai, a brazil, az afro és az európai zenekultúrából merítve zenélnek. A
produkcióban többek között Bartók Béla és Jimi Hendrix művek feldolgozásai is felcsendülnek.
Pataki András szerint Stanley Jordan kimondottan az egyedülálló barlangszínházi helyszín
miatt vállalta, hogy eljön Magyarországra. Tavaly járt először az országban, akkor már együtt
játszott Horváth Kornéllal.
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