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A rendezvény szervezői:

xlll. KERÜLETl NEMzETlsÉGl ÖNKoRMÁNYzAToK
És A xlll, KERüLETI KözszoLGÁITATó zRT. sKULTl3 Dlvíz|óJA

,,A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés..,"

Babér utcai Szent Mihály
templom kertje

1 131 Budapest, Babér utca 17lb

A rendezvény támogatója:
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Xlll. Kerületi onkormányzat
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11.00 A,,Brémai muzsikusok" - interaktív mese -
Magyarországi Német Színház

13.30 Nemzetiségekfelvonulása a Lustige Musikanten
együttes vezetésével

14.00 Köszöntők
'l4.15 Német nemzetiségi táncok - Gyöngyösi utcai óvoda

németes csoportja és a Pannónia lskola tánccsoportja,
kísér a Lustige Musikanten együttes - német nemzetiség

14.35 Magyarországi szlovák néptáncok - Lipa Szlovák
Folklóregyesület - szlovák nemzetisé9

14.55 Romafolklór bemutató - Dromara Acoustic Live Együttes -
roma nemzetiség

15.15 Várnai táncok- Jantra Néptáncegyüttes - bolgár
nemzetisé9

15,35 Dél-szerbiai, Krajiste környéki és Makedon táncok -
Tabán Szerb Folklór Egyesület - szerb nemzetiség

15.55 Lengyel tangókés kétvilágháború közötti dalok-
Polana Duett - lengyel nemzetisé9

16,15 Zalai horvát népdalok - Dezső Pálné, Kuzma Orsolya
énekes - horvát nemzetiség

'l6.35 Román nemzetiségi néptáncokés népdalok- Nagykárolyi
Ceatara Táncegyüttes - román nemzetisé9

16.55 A Musza Dagh negyven napja, musical részlet - Uratru
Örmény színház(Kovács Olga, Tóth András, Baj László) -
örmény nemzetisé9

17,15 Ruszin népdalok - Kedyk Anna trió ruszin folklór ének
együttes - ruszin nemzetiség

17.35 Görög népzenei dalok * JordaniszLazaridiszés zenekara -
9örö9 nemzetiség

Táncházak
17.55 Görög - Jordanisz Lazaridisszel és zenekarával
18.35 Bolgár - a Rila zenekarral
19.15 Szlovák - Szilágyiné Suba Éva koreográfus irányításával

Egész napo§ programok
sátrakban: ételspecialitások - örmény öltözékek
képkiállítása - horvát kétnyelvű könyvek bemutatója -
bolgár tányér-és ruszin baba kiállítás - roma bábkészítés
és előadás - román népszokások fotókon - német és görö9
kvízjáték - lengyel kézműves ékszerek - szerb kézműves
műhely * szlovák fafaragás
szabadtéren: nemzetiségi játszótér

A Xlll. kerületi bolgár, 9örö9, horvát, lengyel,
német, örmény, roma, román, ruszin, szerb,

szlová k nemzetiségi ön kormányzatok,
Budapest Főváros Xl ll. Kerületi Önkormányzat,

valamint a Xlll. Kerületi KözszolgáltatőZrt.
SKultl3 Divíziőja

szeretettel meghi'vja Önt és kedves családját a

XIlI. Kerületi Nemzetiségek
Fesztivá ljára

2016. május 29-én, vasárnap
a Babér utcai Szent Mihály templom kertjébe

(Budapest, Xlll. Babér u.17/b)

A rendezvény fővédnöke
Dr.Tóth Jőzsef

a Xlll. kerület polgármestere.


