Pénteken megnyitja kapuit a Mûvészetek Völgye
Írta: MR
2005. július 26. kedd - Módosítás: 2005. július 26. kedd

A Mûvészetek Völgye pénteken megnyitja kapuit. A Mûvészetek Völgye pénteken
megnyitja kapuit. Július 29. és augusztus 7. között öt községben, közel ezer programon
összesen háromezer mûvész lép majd fel. A Mûvészetek Völgye Fesztivál igazgatója Márta
István elmondta: a tíznapos programsorozat teljes költségvetése 173 millió forintot tesz ki, ám
három nappal a nyitás elõtt csak 60 millió forint áll rendelkezésükre. Hozzátette: ha a
mûvészek nem fél vagy negyed gázsiért lépnének fel, s többségük nem fizetné maga a
szállását, akkor a rendkívül gazdag és minõségi mûsorsorozat költségvetése elérné a 400 millió
forintot is. Az igazgató hangsúlyozta: több pályázaton is nyertek, de a pénzek még nem
érkeztek meg. Megjegyezte: a rendelkezésre álló 60 millió forinttal elindulnak, s bíznak abban,
hogy a közönség pedig beindul, és a jegybevétel jelentõsen enyhíti majd a súlyos költségvetési
hiányt. Márta István elmondta: bíznak abban is, hogy a nyitás elõtti napokban eredményre
vezetnek a tárgyalások két lehetséges szponzorral, illetve várják Kolber István, regionális
fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter kedvezõ válaszát is a támogatást
illetõen. Márta István a tíz nap programsorozatáról elmondta: a Mûvészetek Völgye öt
községében - Kapolcs, Monostorapáti, Pula, Taliándörögd és Vigántpetend - összesen lesz
többek közt 171 koncert, 57 színházi elõadás, 28 filmvetítés, 72 kiállítás, 110 gyermekprogram
és 73 úgynevezett zöldprogram. Megjegyezte: Kapolcson tartják az Országos Kézmûves és
Keramikus Találkozót is, amelyre 110 kézmûvest, valamint 50 fazekast és keramikust várnak.
Márta István hangsúlyozta: a hagyományoktól eltérõen idén völgyvendégként nem egy magyar
város mutatkozik be, hanem a határokon túli magyar kultúra. Ismertetése szerint Kapolcson
Erdély, Taliándörögdön a Felvidék és Kárpátalja, Pulán pedig a Vajdaság képzõmûvészetével,
irodalmával, színházi és zenei életével ismerkedhetnek az érdeklõdõk. A fesztivál igazgatója
rámutatott arra is, hogy idén elõször rock- és popzenei programok is lesznek - a monostorapáti
sportpályán -, s azokat a fõvárosi Petõfi Csarnok gárdája szervezi. A Mûvészetek Völgye
ünnepélyes megnyitóját pénteken délután fél ötkor tartják Kapolcson, a Malomszigeten.
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