
IX. ORSZÁGOS SILLERFESZTIVÁL2016. június 3-4. (péntek-szombat)Helyszín: Sárgödör tér
2016. június 3. (péntek)
13.00-15.00 Muzsikál a Szaggató zenekar
17.00 Berta Alexandra és Barátai népzenei koncertje

Az együttes tagjai: Berta Alexandra, Csasznyi 
Imre, Kiss B. Ádám, Lajti Ákos

18.00 A Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyüttes
műsora, 

kísér a Hírös Zenekar
20.00 Szabó Balázs Bandája koncert

A magyar népzene, a rock, a pop és a funky 
határvidékein mozgó Szabó Balázs Bandája eddig 
három lemezt jelentetett meg: a Megcsalogató és 
az Átjárók című dupla album után 2014-ben adták 
ki a legfrissebb dalokból álló nagylemezüket, az 
Élet elvitelre címűt, amely 2015-ben "Az év 
alternatív albuma" kategóriában Fonogram díjat 
kapott.

22.00 Folkkocsma a Násfa együttessel
Tagok: Juhász Kitti – koboz, citera, ének; Nyéky 
Emese – furulyák; Soós Réka – hegedű, ének

2016. június 4. (szombat)
9.45 a Wind Band Minizenekar zenés reggeli 
köszöntője
10.00-13.00 Nemzeti és tájjellegű ételek főzőversenye
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10.00-13.00 Prés(szín)ház
10.00 A székely menyecske meg az ördög - népmese bábokkal(Fabók Mancsi Bábszínháza)Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely menyecske. De az a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs dacosságával még az ördögnek is igen meggyűlt a baja. S tán még ma sem szabadult volna az asszonynép fogságából, ha meg nem menti egy huszár… Mesénk fonalát ördög-szállta királykisasszonyok, ördögtől kapott ördögűző képesség, igaz mátkaság, lakodalom, s haj, még mik nem ékesítik! S hogy miként kacsint vissza történetünkbe vad menyecskénk, azt megláthassák, csak kerekítsék szemüket, s élesítsék pupillanyílásukat!Játékunkat negyven percben, szigorúan kiskorú felügyelete mellett ajánljuk!
10.00 Az aranyszőrű bárány - interaktív előadás(Magyar Népmese Színház)Vajon kinek sikerül megnevettetni a kis királykisasszonyt? Az ismert népmesét a gyerekekkel közösen adjuk elő. A gyerekműsorban jelmezeket öltenek, és két színésszel és egy zenésszel éljük át a kis juhászlegény történetét.

10.00 Lúdas Matyi(Apolló Színház)
10 és 11 órakor A falánk kiskakas - marionett bábelőadásA Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvodájának Ingyom-bingyom óvónői bábcsoportjának előadása.Az előadások között és után a gyerekek fonalból egyszerű marionett bábot készíthetnek.
12.00-13.00 Ételleadás a főzőverseny bírálatához
14.00 A főzőverseny és borverseny eredményhirdetése
15.00-17.30.00 Érmes borok kóstolója – Kárpátalja 100 legjobb 
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siller borának kóstolója
17.00 Pro Artis Wind Band fúvószenekar műsora
18.00 APISTIEST együttes koncertje

A paksi PISTIEST együttes saját szerzeményeit 
játssza, mondanivalóval dúsított dalaikkal 
megtalálják a szórakozni és gondolkodni vágyó 
közönséget egyaránt. Örökségünk című dalukhoz 
egy határokon átívelő klip is készült. 

20.00 Péterfy Bori & Love Band koncertje
A Péterfy Bori & Love Band magyar alternatív rock 
együttes. Hazánk elsőszámú rock-dívája, pop-
királynője, legbájosabb és legellenállhatatlanabb 
énekes-színésznője kiváló, és nem kevésbé 
ellenállhatatlan zenekarával ad koncertet Pakson. 
Az együttes sikere egyedi hangzásvilágának, 
energetikus dalainak és fellépéseinek, dallamos 
slágereinek köszönhető.

22.00 Retró discó
A zenét keveri: DJ Alex
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Kísérő programok:
⦁ Kézműves és termelői áruk vására
⦁ Pénteken 15-20 óra között Kádár Ferkó Fotószínháza

Korabeli életképek speciális ponyvára kinagyított hátterével 
különleges fotók készítésére nyílik lehetőség, „beállítva” a képbe a 
korhű kosztümbe öltöztetett fotóalanyokat. Ára: 300Ft/fő

⦁ Szombaton 10-13 óra között Palacsintázó és Szörpintő sátor a Konzervgyári Nyugdíjasklub közreműködésével. A Becsületkassza bevételét a 2016/17-es színházi évadban a Gyermekmosoly bérletekre, a hátrányos helyzetű gyerekek színházba jutására fordítjuk.
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