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Mindannyiotoknak köszönöm a részvételt, köszönöm, hogy partnereink voltatok a „nagy
játékban”! Egész hagyományörzö mozgalmunk szempontjából korszakosnak tartom,
hogy képesek voltatok szakítani a színpadi beidegzödésekkel, 
és hagyományainkat  úgy igyekeztetek bemutatni és alkalmazni, ahogy az a helyi 
közösségeinkben megszületett.

Mottónk: Ismerd, müveld, élvezd – amit hagyományainkról tudni kell! Amint láttátok
a közönség tudta, hogy miröl van szó, a kapolocsi közönség aktív közönség, szeret a já-
téknak részese lenni: játszott, énekelt, táncolt és érdeklödött.
Ebböl eredöen azok az együttesek voltak sikeresebbek, akik felszabadultan vállalták a
„játékot”, ha a helyzet úgy kívánta képesek voltak a saját forgatókönyvükön is változ-
tatni, és akik igyekeztek képet adni hagyományuk történeti, környezeti, gazdasági hát-
teréröl is, melyben táncaik, dalaik, viseletük megszületett.
Minden napunk jól sikerült, még az esö sem tudta elvenni kedveteket! Minden együttes
programjában volt olyan új ötlet, vagy megjelenítési forma, amit a jövöben kamatoz-
tatni fogunk. 

„A Muharay  megtalálta magát a
Völgyben, hazatalált” 

mondotta Márta István
búcsúzóul.



Nagyon sikeresek voltak a játszók (ettöl féltem a legjobban), de hogy ilyen kreatívan, ezer ötlettel jöttök, arra nem is gondol-
tam! A viseletbemutató „nóvum” volt minden látogatónk számára, az esti müsor pedig mindig sok látogatót vonzott! 
Programunk lätogatínak szäma: kb. 50 ezer 

Néhány adat és sajtóvisszhang:  www.muveszetekvolgye.hu

Számadás a Völgyröl
Hatalmas sikerrel zárt a 20. alkalommal megrendezett Müvészetek Völgye. A július 23-tól augusztus 1-ig tartó fesztivál lá-
togatottsága a hét település területén 193 ezer före tehetö. A hét Balaton-felvidéki településen - Kapolcs, Monostorapáti, Öcs,
Taliándörögd, Pula, Vigántpetend és Nagyvázsony - a tíz nap alatt 4000 mükedvelö és profi fellépö részvételével 1700 prog-
ram, ezen belül 50 zöldprogram és 80 kiállítás várta az érdeklödöket.
A Völgy müködését 380 helyi Völgymunkás segítette, akik elsösorban a forgalomirányításban, a helyszínek örzésében és a be-
lépök ellenörzésénél kaptak feladatot.
A véradó helyeken összesen 4,9 hektoliter vér gyült össze. Az adakozó Völgyvendégek jóvoltából a Magyar Ökumenikus Se-
gélyszervezeten keresztül a Völgy 500 ezer forinttal járul hozzá az árvízkárosultak megsegítéséhez.
A fesztiválra 175 árus, valamint 86 ideiglenes vendéglátóhely települt ki.
A 136 mobil wc fülke mellett az új csatornarendszeren keresztül 3000 köbméter szennyvíz folyt át, s mindösszesen 77 köbméter
hulladék keletkezett.



A ment�ket 146 esethez riasztották, súlyos esethez szerencsére nem kellett kivonulniuk. A rend�rségnek a szabálytalanul parko-
lók szankcionálásán kívül nem akadt dolguk.
A Völgy kapcsán egy hónap leforgása alatt a tévében és a rádióban közel száz interjút, tudósítást adtak le, az írott médiában
300 cikk jelent meg.
A programok közül a legsikeresebbeknek az Amadinda, a Muzsikás, Palya Bea, a Muharay Hagyományörzö Szövetség és
Hobo folyamatos jelenléte, a Vidnyánszky Attila fémjelezte debreceni és beregszászi színház, valamint az Új Színház elöadá-
sai, az öcsi Köfejtö világzenei fesztiválja, a pulai Porondszínház elöadásai, a petendi historikus zenei programok, az apáti rock-
zenei fesztivál, a dörögdi felvidéki és alternatív zenei programok, valamint a vázsonyi humorvölgy estjei bizonyultak. A kapolcsi
antikvárius udvarban „5 tonna” könyvet vásároltak.
Néhány link:
www.kulturpart.hu
http://kultura.hu/main.php?folderID=1993&articleID=304231&ctag=articlelist&iid=1
http://zubkultura.blogspot.com/2010/07/muveszetek-volgye-2010-kapolcs.html
http://zubkultura.blogspot.com/2010/07/muveszetek-volgye-2010-kapolcs.html
http://www.nepmuvesz.hu/?teljes_cikk=15591277106864&tipus=nepmuvesz
http://www.monitormagazin.hu/video/huszadik-alkalommal-rendeztek-meg-iden-a-muveszetek-volgyet
http://www.hirextra.hu/2010/08/01/ismet-sikeres-a-muveszetek-volgye/-
http://indafoto.hu/gaca/muveszetek_volgye_2010_kapolcs/page/5
http://www.inforadio.hu/hir/kultura/hir-370082
http://www.origo.hu/palyabea/post/20100801-a-palyaudvarban-a-bagi-tanccsoport.html
http://www.kulturpart.hu/folk/21200/a_nepmuveszeti_bovli_sokszor_elnyomja_az_igazi_kincseket/
http://fusz.hu/index.php?op=full2&q=11719
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Viseletek



Kapolcs föutcáján 



Mulatság 



A tévében is voltunk 



Köszönjük!
Héra Éva

és a stáb:  Dóra, Marika, Miska bácsi, Tamás, István,Viki


