
Szakmai beszámoló  

 

XVII. Debreceni Őszi Fesztivál 

2014. október 6. — november 30. 

 

A Debreceni Őszi Fesztivál egy több mint másfél évtizede 

évente megrendezett össz-művészeti esemény, az év jelentős 

kulturális rendezvénye, mely számos szegmensben kínál mi-

nőségi programokat. A nyári nagyrendezvények, szabadtéri 

előadások, és a Virágkarnevál országos jelentőségű 

„kitárulkozása” után az Őszi Fesztivál jellemzően a bensősé-

gesebb programok jegyében telik. A Kölcsey Központ tereiben 

koncertek, színházi előadások, gyermekprogramok, kiállítá-

sok és népművészeti rendezvények, az Apolló moziban pedig 

tematikus filmnapok várják az érdeklődőket. A fesztivál alka-

lom arra is, hogy bemutatókkal, kiállításokkal emlékezzünk 

helyi és országos jelentőségű évfordulóinkra. Idén Máthé 

András helyi fotóművész jubileumi kiállítása és a XI. Országos 

Középiskolás Diáktárlat adták kiállítóterünk programját.  

 

Irodalom és zene szimbiózisával indult a 2014-es fesztivál — 

Grecsó Krisztián könyvbemutatóját a Dés László és fia fűsze-

rezték izgalmas, improvizatív zenei utazásukkal, majd Szabó 

Balázs Csöndkabátja burkolt zenébe Pilinszky-, Faludy-, Weö-

res-verseket. 

 

2013-as indítása után másodszor rendeztük meg kelet-

magyarországi népművészeti találkozónkat, a Cívis Cuhárét. 

Az egész napos programmal a lehető legszélesebb közönség-

hez igyekeztünk eljuttatni a hangzó és kézműves folklór érté-

keit. Matiné-táncházainkon szervezett iskoláscsoportokkal 

ismertettük meg egy-egy tájegység táncait, kisszínpadunkon 

a fiatal generáció muzsikusai mutatkozhattak be, az esti gá-

laműsort pedig a Fölszállott a Páva legjobbjai adták. A foyer-

ban mindeközben kézműves kirakodóvásár, majd éjszakai 

táncház várta a népi kultúra iránt érdeklődőket. 

 

Pódiumbeszélgetéseink keretében Frei Tamás vitte messzi 

tájakra a közönséget, csakúgy mint a Thália Színház előadá-

sa Boeing, Boeing — leszállás Párizsban címmel.  

 

A gyerekek színvonalas szórakoztatásáról ezúttal az év hazai 

gyermekalbumának zenészei, Bíró Eszter és zenekara gon-

doskodtak. A napot ingyenesen látogatható játszóházak, 

gyermek-foglalkoztatók és kézműves csoportok tették igazán 

színessé.  

 

Színben nem volt hiány első LEGO témájú nagyrendezvényün-

kön, a KOCKAFESZT-en sem. A KLIKK rajongói klub építői két-

millió építőkocka társaságában, 100 négyzetméternyi terep-

asztallal, játszóházakkal, bemutatókkal és értékes nyeremé-

nyekkel vártak minden játszani szeretőt. 

 

Nagykoncertjeinket ezúttal az elmaradhatatlan Csík Zenekar 

és a Budapest Bár fergeteges estjei adták. Belépőjegyes kon-



certjeink mellett ingyenes rendezvényekkel is igyekszünk hoz-

zájárulni jó kulturális szokások kialakításához. A vasárnapi 

muzsika a pályakezdő zenészek színvonalas platformja, me-

lyen ezúttal — az együttműködés jegyében — a Debreceni 

Egyetem fafúvós és ének tanszéke mutatkozott be a komoly-

zenére vágyóknak.  

 

Az Apolló Mozi programjában tematikus napok és közönség-

találkozók alkották a kínálat gerincét. Terem-névadónkat, 

majd a Frankofón Filméjszakát követően ismét Szirmai Ger-

gellyel mozizhatott a közönség, majd igazi rock legendák 

éledtek újra novemberben a mozivásznon a leghíresebb kon-

certfilmek révén. 

 

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 

október 14. Megyek utánad - Grecsó Krisztián zenés könyvbe-

mutatója 

225 3 Kölcsey Központ 

Október 19.  Vasárnapi muzsika 70 10 Kölcsey Központ 

október 20.  Csöndkabát - Szabó Balázs és bandája koncert  691 10 Kölcsey Központ 

október 24.  Egy este Frei Tamással  339 1 Kölcsey Központ 

október 24.  Cívis Cuháré  1200 30 Kölcsey Központ 

október 26.  Bíró Eszter – Állati zenés ABC  165 4 Kölcsey Központ 

október 31.  Húszezer éjszakás kaland—Budapest Bár koncert 1129 12 Kölcsey Központ 

november 2. . Vasárnapi muzsika  180 10 Kölcsey Központ 

november 17.  Boeing, Boeing—a Thália Színház előadása 1089 6 Kölcsey Központ 

november 22-

23. . 

KOCKAFESZT 6067 25 Kölcsey Központ 

november 26.  Csík Zenekar lemezbemutató koncert  1135 8 Kölcsey Központ 

Összesen 12.290 119  

Debrecen, 2015. február 16. 


