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A Debreceni Őszi Fesztivál egy két évtizede megrendezésre ke-
rülő össz-művészeti esemény, mely számos kulturális területen 
kínál minőségi programokat. A nyári nagyrendezvények, sza-
badtéri előadások, és a Debreceni Virágkarnevál országos jelen-
tőségű kitárulkozása után az Őszi Fesztivál jellemzően a benső-
ségesebb programok jegyében telik. A Kölcsey Központ terei-
ben koncertek, színházi előadások, gyermekprogramok, kiállítá-
sok és népművészeti rendezvények, az Apolló moziban pedig 
tematikus filmnapok várják az érdeklődőket.  
 
A fesztivál alkalom arra is, hogy bemutatókkal, kiállításokkal 
emlékezzünk helyi és országos jelentőségű évfordulóinkra, érté-
keinkre. Ez alkalommal - kettős jubileum apropóján - Debrecen 
díszpolgára, a 85 éve született Bényi Árpád ’56 szellemében fes-
tett táblaképeiből, és az életmű legfontosabb festményeiből, 
akvarelljeiből és grafikáiból összeállított kiállítás volt látható. Ez 
a válogatás adta a keretet Vitéz Ferenc: Rácsok és virágok című, 
Bényi Árpád műveivel illusztrált és általuk inspirált verseskötet-
ének bemutatójához is. 
 
Születésnapot köszöntő kiállításra készültünk: Józsa János 80 
éve, 1936. novemberében született Debrecenben. Ám a mester 
halála főhajtássá és az életmű megidézésévé tette a kiállítást. 
 
A jubileumok sorát gyarapítva, a 2016-ban 30 éves debreceni 
PG Csoport új stúdióalbummal jelentkezett. A születésnapi 
koncert gerincét az Ezüstbojtár című új könyv és lemez dalai 
alkották. A debreceni rajongók örömére rangos külföldi és hazai 
vendégek is színpadra léptek: Christian Paccoud és Armelle 
Dumoulin Párizsból, Kevin Johnson, a Kaláka együttes, a Racka-
jam tagjai, Németh Lojzi és Lukács Peta pedig a Bikiniből érkez-
tek a közös koncertre.  
 
„1956. Egy nép kiáltott” címmel a Duna Művészegyüttes, a Ma-
gyar Állami Népi Együttes, a Magyar Táncművészeti Főiskola, a 
Bihari Táncegyüttes felnőtt és gyermek csoportja és a Pilisi Ko-
libri Táncegyesület előadásában ünnepi táncjáték került szín-
padra, annak az országos megemlékezés-sorozatnak a kereté-
ben, melyet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfor-
dulójára létrehozott Emlékbizottság is támogatott. 
 
A zenés színház történetének egyik legjelentősebb darabja, a 
Jézus Krisztus Szupersztár 2016-ban kizárólag a Debreceni Őszi 
Fesztivál színpadán volt látható, a Főnix Csarnokban. Andrew 



Lloyd Webber és Tim Rice rockoperája Szirtes Tamás rendezésé-
ben került színpadra, a főbb szerepekben Feke Pál, Serbán Atti-
la, Gallusz Nikolett, Sasvári Sándor, Csonka András, valamint a 
Madách Színház Tánckara, Zenekara, Kórusa voltak láthatók.  
 
A kortárs jazz és az improvizatív popzene egyedi találkozásának 
lehettek fültanúi a Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint Duó „Tell 
Her” című lemezbemutató koncertjének hallgatói. A zenészpá-
ros együttműködéséhez eddig hat lemez, valamint számtalan 
külföldi és hazai koncert kötődik. A debreceni közönség a Zene-
akadémián tartott lemezbemutató előtt hallhatta az új album 
dalait, a Kölcsey Központban.  
 
Gyermekprogramjaink keretében Rutkai Bori Sárkányjárgány 
című mesekoncertje várta sok játékkal és tánccal a családokat. 
A napot ingyenesen látogatható játszóházak, gyermek-
foglalkoztatók, környezetkímélő járgányok, robotjárművek és 
kézműves foglalkozások tették igazán színessé.  
 
Tovább folytattuk korábbi kulturális hagyományainkat is: az 
Apolló art mozi közönsége a londoni Royal Opera House, a világ 
egyik legünnepeltebb operaszentélyének varázsát élhette át élő 
opera- és balett-közvetítéseinken. A mozi programját a jubile-
umhoz kapcsolódó forradalmi emlékvetítések, Mozinet és Ír 
Filmnapok gazdagították.  
  
2013-as indítása óta negyedszer rendeztük meg kelet-
magyarországi népművészeti találkozónkat, a Cívis Cuhárét. Az 
egész napos programmal a lehető legszélesebb közönséghez 
igyekeztünk eljuttatni a hangzó és kézműves folklór értékeit. 
Matiné-táncházainkon szervezett iskoláscsoportokkal ismer-
tettük meg egy-egy tájegység táncait, kisszínpadunkon a fiatal 
generáció muzsikusai mutatkozhattak be, valamint megrendez-
tük az I. Hajdúsági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyt is. A 
körfolyosón mindeközben kézműves kirakodóvásár, folk játszó-
tér és népi olimpia várta a hagyományok iránt érdeklődőket. 
Az esti nagyszínpadi műsort „Angyal, vigyél hírt a csodáról” 
címmel a Debreceni Népi Együttes adta. 
 
A tavalyi nagysikerű előadást követően ismét a Kölcsey Központ 
vendége volt hazánk legnépszerűbb kül- és biztonságpolitikai 
szakértője, Nógrádi György. A téma pedig mit sem veszített ak-
tualitásából, hisz a szakértő korábbi meglátásai nagyon is beiga-
zolódni látszanak. A Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető 
tanárának lebilincselő stílusa, éles meglátásai, közvetlen hang-
neme, találó megfogalmazásai ismét nagy számú érdeklődőt 
vonzottak. Az est második felében lehetőség nyílt kérdések 
megválaszolására is.  
 



Belépőjegyes programjaink mellett ingyenes rendezvényekkel is igyekeztünk hozzájárulni jó kultu-
rális szokások kialakításához. A vasárnapi muzsika a pályakezdő zenészek színvonalas platformja, 
melyen ezúttal — az együttműködés jegyében — A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Gitár-
zenekara és Régi Zenei Műhelye mutatkozott be a komolyzenére vágyóknak.  
 
A fesztivált megelőző marketingkampány elemeit mellékelten küldjük, kiegészítve a sajtómegjele-
nésekkel.  
 
A fenti beszámoló a http://www.fonixinfo.hu/kozerdeku-informaciok oldalon is olvasható  a le-
tölthető anyagok között. 

Dátum Program Nézők Közreműködők  Helyszín 

október 9. Vasárnapi Muzsika  88 8 Kölcsey Központ 

október 9.   Európai Art Mozik Napja 51 0 Apolló mozi 

október 11.—

november 11. 

Fájdalmas örökség – 1956 és Bényi Árpád 

emlékezete (kiállítás) 

1500 12 Kölcsey Központ 

Október 16.  1956. Egy nép kiáltott 225 150 Kölcsey Központ 

október 17. Cosi Fan Tutte (operavetítés)  97  0 Apolló mozi 

október 19-22. Forradalmi emlékvetítések 60  0 Apolló mozi 

október 23.  Forradalmi Cívis Cuháré  1100 120 Kölcsey Központ 

október 28-31.  Mozinet Filmnapok 235  0 Apolló mozi 

november 6.  Vasárnapi muzsika 118 18 Kölcsey Központ 

november 10. Dr. Nógrádi György előadása 695 1 Kölcsey Központ 

november 13.  Sárkányjárgány — családi nap Rutkai Borival 403 14 Kölcsey Központ 

november 14.—

december 11. 

A kurázsi létélménye—Józsa János emlékkiállítá-

sa 

1200 10 Kölcsey Központ 

november 15 . Hoffmann Meséi (operavetítés)  85 0  Apolló mozi 

november 15-16. Ír Filmnapok 40  0 Apolló mozi 

november 18-19. Jézus Krisztus Szupersztár 4365 120 Főnix Csarnok 

november 20. Vasárnapi Muzsika 124 14 Kölcsey Központ 

november 24. Harcsa Veronika — Gyémánt Bálint duó 188 2 Kölcsey Központ 

november 25.  A PG Csoport koncertje 104 20 Kölcsey Központ 

Összesen 10678 489  

Debrecen, 2017. január 25. 


