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XXVI. Debreceni Tavaszi Fesztivál 
    2016. március 7. – április 11. 

 
A Debreceni Tavaszi Fesztivál összkulturális fesztiválként van 
számon tartva, hisz teret ad könnyűzenei, komolyzenei 
programoknak, gyermekprogramokkal, táncos és 
hagyományőrző rendezvényeket tartalmaz, színházi 
előadások színesítik. 
A Kölcsey Központ tereiben koncertek, színházi előadások, 
gyermekprogramok, kiállítások és népművészeti 
rendezvények, az Apolló moziban pedig tematikus filmnapok 
várták az érdeklődőket. 
 
Az idei Tavaszi Fesztivált a Kelemen Kvartett koncertje nyitotta 
meg. A világ komolyzenei színpadainak ünnepelt fellépője a 
kvartett, a tehetséges fiatalokból álló vonósnégyes a 2015/16-
os évadában a New York-i Carnegie Hall, a berlini Konzerthaus, 

a londoni Wigmore Hall és a Művészetek Palotája mellett a 
Kölcsey Központ színpadán is fellépett. 
 
A francia filmművészet remekei szinte egy teljes héten 

keresztül várták a látogatókat az Apolló mozi Kertész Mihály-

termébe. A Frankofón Filmnapok keretében az Egy szobalány 

naplója, Csokoládé, Mustang, Mennyit ér egy ember?, Egy 

őrült pillanat, Az én szerelmem című filmek közül válogathattak 

a francia filmek rajongói. 

Gájer Bálint, a „swing hercege”zengte be a Kölcsey Központ 
Nagytermét március 11-én. A „magyar Michael Bublé”-nak is 
nevezett sármos énekes mellett további vendégzenészek és a 
kiváló valceres táncosok is színpadra léptek, hogy megidézzék a 
jazz aranykorát A házigazda Debrecen Big Band kitűnő fiatal 
zenészeinek repertoárja átölelte a big band zene széles 
skáláját: a swingtől, a boogie-ig és a latin ritmusokig. 
 
Jönnek a huszárok. Ha a Kolompos együttes tagjai azt mondják-
éneklik-játsszák-muzsikálják, akkor az úgy is van, és úgy is lett. 
Immár negyed százada kifejezetten a gyermekközönségnek, 
családoknak játszanak, s a jubileumi évad állomásai közé került 
a fesztivál idejére Debrecen is. 
 
Március idusán fáklyás felvonulással indult a nemzeti 
ünnepünkre való megemlékezés. A március 15-i ünnepi műsor 
és az ünnepélyes masírozás során számos helyi zenekar, 
együttes, táncos, iskola együttműködésével és 
közreműködésével emlékezhettünk meg az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcra. 

 

http://www.port.hu/egy_szobalany_naploja_journal_d_une_femme_de_chambre__diary_of_a_chambermaid/pls/w/films.film_page?i_film_id=161304
http://www.port.hu/egy_szobalany_naploja_journal_d_une_femme_de_chambre__diary_of_a_chambermaid/pls/w/films.film_page?i_film_id=161304
http://www.port.hu/csokolade_chocolat/pls/w/films.film_page?i_film_id=171945
http://www.port.hu/mustang/pls/w/films.film_page?i_film_id=169772
http://www.port.hu/mennyit_er_egy_ember_la_loi_du_marchethe_measure_of_man/pls/w/films.film_page?i_film_id=164167
http://www.port.hu/egy_orult_pillanat_un_moment_d_egarement/pls/w/films.film_page?i_film_id=166616
http://www.port.hu/egy_orult_pillanat_un_moment_d_egarement/pls/w/films.film_page?i_film_id=166616
http://www.port.hu/az_en_szerelmem_mon_roi/pls/w/films.film_page?i_film_id=164175


Régiónk egyik legjelentősebb képzőművészeti sorozata, a megye 
és városunk képzőművészetét reprezentáló éves seregszemle, a 
Debreceni Tavaszi Tárlat immár negyedszázados múltra tekint 
vissza. A kiállítás ideje alatt műhelybeszélgetések zajlottak az 
idei díjazottakkal a Bényi Árpád-teremben. A debreceni kiállítást 
követően a budapesti  Museion No.1 Galéria (Budapest, Üllői út 
3.) június végétől mutat be  válogatást a Tavaszi Tárlat 
anyagából. 
 
A húsvétvasárnapot megelőző vasárnap virágvasárnap, több 
nyelvben pálmavasárnapként emlegetik, ez Jézus Krisztus 
Jeruzsálembe vonulásának ünnepe. Debrecenben is már 
hagyomány, hogy a virágvasárnapi szertartással megkezdődik a 
nagyhét. A szabad ég alatt, Debrecen közterein is közösen 
ünnepelnek a bibliai kort idéző felvonulók, a böjti táncokat járó 
néptáncos lányok, a felekezetek képviselői és bárki, aki szívesen 
csatlakozik. 
 
Tavasszal ismét Debrecenbe érkezett a Budapest Bár Behumi 
Dórival, Rutkai Borival, Kiss Tiborral, Mező Misivel, Szűcs 
Krisztiánnal, Kollár-Klemencz Lászlóval és Keleti Andrással. 
Kitűnő zenekar, fantasztikus egyéniségű énekesek és nagyszerű 
dalok – mára elmondhatjuk, hogy a Budapest Bár megváltoztatta 
a véleményünket arról, hogy hogyan szólal meg egy 
cigányzenekar. Debrecenbe már “hazajár” a zenekar – évente 
többször is ellátogatnak a városba.  
 
A RögvEst Magyarország legütősebb improvizációs színháza, a 

Momentán Társulat 2003 óta sikerrel játszott előadása, mely 

100% improvizáció. Nincs megírt szöveg, nincsenek előre 

kidolgozott poénok, nincsenek beépített nézők. Minden jelenet 

a közönség előtt, a nézők ötletei alapján születetett, így alakítva 

egy fantasztikus estét. 

Április 11-e Debrecen Város napja. 1693-ban, ezen a napon 

szentesítette I. Lipót császár azt a kiváltságlevelet, ami szabad 

királyi városi rangra emelte Debrecent. A város történetének és 

fejlődésének meghatározó napjáról a képviselőtestület ünnepi 

közgyűlésen emlékezett meg, amelyen városi elismeréseket is 

átadtak. 

 

Belépőjegyes koncertjeink mellett ingyenes rendezvényekkel is 

igyekszünk hozzájárulni jó kulturális szokások kialakításához. A 

vasárnapi muzsika a pályakezdő zenészek színvonalas platformja, 

melyen ezúttal — az együttműködés jegyében — a Debreceni 

Egyetem régi zenei műhelye és zongora tanszéke mutatkozott be 

a komolyzenére vágyóknak. 

 



A fesztivált megelőző marketingkampány elemeit mellékelten küldjük, kiegészítve a 

sajtómegjelenésekkel. 

 

A fenti beszámoló a http://www.fonixinfo.hu/kozerdeku-informaciok oldalon is olvasható a 

letölthető anyagok között. 

 

Dátum Program Nézők Közreműködők Helyszín 

március 7. Kelemen Kvartett 
koncertje 

85 4 Kölcsey Központ 

március 10-15. Frankofón filmnapok 388 2 Apolló mozi 

március 12. Kolompos együttes családi 
koncertje 

368 5 Kölcsey Központ 

március 14-15. Ünnepi programok 
Debrecenben 

600 35 Petőfi tér, Kossuth tér 

2016. március 15 - 
április 24. 

XXV. Debreceni Tavaszi 
Tárlat 

2.200 25 Kölcsey Központ 

március 20. Palmarium – 
Virágvasárnap ünnepén 

300 200 Kossuth tér, Emlékkert 

március 23. Budapest Bár koncert 1.156 11 Kölcsey Központ 

március 29. RögvEst – interaktív 
impróshow 

150 6 Kölcsey Központ 

április 11. Debrecen Város Napja 180 12 Kölcsey Központ 

Összesen 5.427 300  

 

Debrecen, 2016. június 2. 

 

 


