


Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Gyerekek!

Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Szabadnak ígérke-
zik az idei tavasz.  
A Covid-vírus ugyan 

még nem tűnik el együtt 
a téllel, de minden remé-
nyünk megvan arra, hogy 
a Tavaszi Fesztivál színes, 
gazdag programjain együtt 
szórakozhassunk. 

A Tavaszi Fesztivál eseményei tapasztalatom 
szerint azért vonzóak, mert minden korosz-
tály – a kisgyermekektől a felnőttekig – meg-
találja köztük azt, ami közel áll a szívükhöz. 
Nevezhetjük összművészetinek is ezt a ren-
dezvénysorozatot, hiszen témájában válto-
zatos és igényes. Színvonalas és érdekes. 
Március 15-én, az 1848-as forradalomhoz 
és szabadságharchoz méltó programmal 
nyitjuk a fesztivált. A Rómer Házban a városi 
ünnepség nyitányaként Pilvax kávéházi han-
gulat fogadja a látogatókat. 
A tavaszi ébredés keretében tematikus vá-
rosnéző séta ad élményprogramot min-
denkinek, aki meg szeretné ismerni a város 

titkait, értékeit. Az evan-
gélikus Öregtemplom-
ban a Wiener Sängerkna-
ben közreműködésével 
ismert és varázslatos ko-
molyzenei művek csen-
dülnek fel. Hallhatunk 
ütőskoncertet a Molnár 
Vid Bertalan Művelődési 
Központban, a Vaskakas 

Bábszínház pedig megjósolhatóan nagy 
érdeklődést kiváltó bábparádét szervez. 
Lesz néptáncprogram, újra megrendezzük 
a tavaly nagy sikert aratott Hímestojás kiál-
lítást és vásárt. A Rómer Házban az alkotók 
jelenlétében, közönségtalálkozó keretében 
vetítjük le a Csoportterápia című filmet. 

Mindez csak néhány kiemelt ajánlat izgalmas 
programjainkból. Kérem, tartsanak velünk, 
legyenek közös tavaszi kulturális élménye-
ink, örömeink! Mindenkinek jó szórakozást, 
szép tavaszt kívánok!

Szívügyünk Győr!



 
2022. március 15–27. 
Helyszín: Rómer Ház
Rómer Ház Pilvax

2022. március 15-től egészen március 27-ig egy kis időutazáson 
vehet részt, aki belép a Rómer Házba. A jól megszokott miliő 
helyett a Pilvax Kávéház hangulata fogadja a látogatókat. 
Várunk mindenkit szeretettel!

Nyitvatartás: 
hétfő–csütörtök: 16:00–24:00
péntek:   16:00–02:00
szombat:  17:00–02:00
vasárnap: zárva, kivéve program esetén. 

2022.
MÁRCIUS 15–27.

2022.
MÁRCIUS 15.

Az 1848–49-es FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC  
eseményeire és hőseire emlékező koszorúzási ünnepség

9:30 
HONVÉD LIGET

Ünnepi beszédet mond dr. Dézsi Csaba András, Győr 
Megyei Jogú Város polgármestere, az ünnepi műsorban 
közreműködnek a Győri Nemzeti Színház művészei.

10:30 
VÁROSHÁZ TÉR, SZENT ISTVÁN ÚT
DÍSZALEGYSÉG FELVONULÁSA

A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 
díszalegységének, a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nem-
zetőr Díszszakaszának és a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyo-
mányőrző Huszár Bandérium felvonulása.

17:30 
Helyszín: Rómer Ház
Ágyúk és harangok

Az Arany János életét bemutató színmű egyik jelenete egy el-
képzelt „utolsó találkozás”. A szabadságharc végső szakaszában 
Petőfi Temesvárra utazott, hogy részt vegyen a mindent eldöntő 
ütközetben. Útja Nagyszalonta határában vezetett, ám a feljegy-
zések szerint nem tudtak találkozni barátjával, Arany Jánossal. 
•   Vajon milyen lett volna ez a találkozás, ha ott és akkor mégis létrejön? 
•  Mit mondott volna egymásnak a két költőóriás múltról, je-

lenről, jövőről?
•  Miben hasonlítottak, és mely dolgokban gondolkodtak másképpen?
•  Mit gondoltak az egyéni szerepvállalásról, hazáról, családról, 

életről és halálról?
Ezzel a gondolattal játszott el a szerző, és ezt mutatják be a 
Győri Nemzeti Színház előadásának színészei. 
Arany János ................... Posonyi Takács László
Petőfi Sándor ................ Molnár Zsolt
Juliska .............................. Molcsányi Réka
Jelmez: Gloria von Berg
Írta és rendezte: Kszel Attila

A belépés ingyenes!

18:00 
Helyszín: Rómer Ház
QuizNight a Rómerben
Az részvétel regisztrációhoz kötött. A belépés ingyenes!



2022.
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16:00–17:30 
Tavaszi ébredés Győrben 

címmel tematikus városnéző séta indul. A részvétel regiszt-
rált vendégek számára díjmentes. 
Regisztráció: www.gyeregyorbe.hu 
A séta során azokat a helyeket kereshetik fel a program részt-

19:00 
Helyszín: Evangélikus 
Öregtemplom, Győr
Wiener Sängerknaben

Jegyvásárlás:
Jegyár: 7000 Ft
•  Richter János Hangverseny- és  

Konferenciaterem 
(9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) 

•   Online: 
https://www.jegy.hu/program/wie-
ner-sangerknaben-129912/771230

2022.
MÁRCIUS 18.

vevői, amelyek jelentős várostörténeti eseményekhez kapcso-
lódnak, különböző történelmi korok márciusait idézik fel. 
A séta a Városháza előtt kezdődik.

A sétát vezeti: Csobayné Pintér Éva, a GyereGyőrbe Tematikus 
városnézések és Élményprogramok idegenvezetője.

(Esőnap: 2022. március 25. 16:00) 

Istvánffy Benedek Hangversenybérlet
Győri Filharmonikus Zenekar

Műsor:

W. A. Mozart:  Titus kegyelme –  
nyitány, KV 621      

J. Haydn: Insanae et vanae curae             
M. Haydn: Anima nostra                                  
C. Monteverdi: Ave Maria                          
E. Whitacre: „Lux aurumque“   
F. Mendelssohn: Ich harrete des Herrn
W. A. Mozart: Ave verum           
W. A. Mozart:  C-dúr “Koronázási” mise,  

KV 317

Vezényel: Jimmy Chiang
Közreműködik: Wiener Sängerknaben
 Chorus Viennensis
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18:30–19:05
ToSoDa Projekt

Napjaink egyre népszerűbb 
hangszere a handpan – sokak 
által csak hang drumként ismert 
– új perspektívát kap a fiatal (feltörekvő) győri zenekar zenéjében. 
A ToSoDa Projekt 2017 januárjában alakult Kácser Tamás-gitár (To-
ma=TO) Szombathelyi Patrik - handpan (SO) és Dankowsky Áron 
- cajon (DA) együttműködéseként. Az azóta eltelt öt évben számos 
fesztiválon (Mediawave, Everness, Journey to Tarab, Babel Sound) 
és több országban (Ausztria, Németország, Lengyelország, Romá-
nia, Csehország, Spanyolország) is muzsikáltak már. Stílusuk saját 
meghatározásuk szerint „sprituális drum ’n bass”, aminek persze 
semmi köze nincs a drum ’n bass-hez. A többnyire lágy, ellazulós 
medítatív dallamok, néhol kicsit felpörgetve, egy kis latinos vagy 
drum ’n bass-es lüktetéssel megspékelve töltik be a teret.

19:15–20:00
Győri Ütőegyüttes

Az országos szinten elismert Győri 
Ütőegyüttes közel ötven éve ak-
tív szereplője a zenei életnek. Az 
1974-ben Váray László által alapított 
együttes fő célja megismertetni a 
közönséggel az ütős hangszereket és az ütőszene kimeríthe-
tetlen tárházát. Az együttes fontosnak tartja a hagyományok 
megőrzését és annak megismertetését a fiatalabb generáci-
ókkal, ezért évek óta becsempészik a magyar népzenét a re-
pertoárjukba. Különböző tájegységek népdalait, népzenéjét 
ültetik át ütőhangszerekre. A népzenei vonal mellett termé-
szetesen a klasszikus ütőszenei irodalom darabjait is megta-
lálhatjuk műsorukon. Mostani alkalommal egy nosztalgikus 
hangulatú klasszikus koncerttel készül az együttes.

A belépés ingyenes! 

19:30
Helyszín: 
Győri Nemzeti Színház
152 lépés Auschwitz felé

Rudolf Franz Ferdinand Höß. az auschwitzi haláltábor pa-
rancsnoka. Hogy válhat náci tömeggyilkos egy ötgyermekes 
családapából? Sérti-e az áldozatok emlékét, hogy egy ilyen 
ember életútját mutassuk be másfél-két órán át?
Megpróbáljuk megérteni a megérthetetlent – hogyan jöttek 
létre azok a bűnösök, akik irányításával megtörténhetett a törté-
nelem legmegbotránkoztatóbb tragédiája: a holokauszt –, hogy 
ne felejtsünk, hogy a történelem ne ismételje önmagát, hogy 
mindig feltegyük a kérdést: az az út, amin mi járunk, helyes-e?

Jegyvásárlás:
Jegyár: 3600 Ft
•  Győri Nemzeti Színház jegypénztárában  

(9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.)
•   Online: https://gyoriszinhaz.jegy.hu/

Jegyvásárlás: Jegyár: 1500 Ft
Jegyvásárlásra a Vaskakas Bábszínház jegypénztárában 
hétfőtől-péntekig 9-18 óráig, előadások előtt 1 órával, 
illetve a vaskakas.jegy.hu oldalon lehetséges.
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22:00 
Helyszín: Rómer Ház 
Raulék
Több mint 8 év fél-playback hakni után gondolkoztam 
az egyik cimborámmal, hogy milyen jó lenne, ha élőben 
szólnának a dalok a színpadon. Összeállítottuk a csapatot, 
de sajnos a Covid-helyzet miatt korán abba is hagytuk a 
próbákat, felkészüléseket. Mentem tovább a 30 perces 

21:00 és 23:00  Helyszín: Rómer Ház Dj Yamina

Jegyvásárlás:
Jegyár: 2000 Ft
•  Rómer Ház (9022 Győr, Teleki László utca 21.)
•  Látogatóközpont – Tourinform Győr  

(9021 Győr, Baross Gábor út 21.)
•   Online: jegymester.hu

17:00–17:30
Cadence Ütőegyüttes

A Cadence Ütőegyüttes 2006-ban alakult Felsmann Adrienn 
tanárnő vezetésével, nevüket 2013-ban vették fel egy akkor 
játszott darab címéről mintázva. A „Cadence” szó jelentése 
ritmus, ütem, mérték, ami nagyon jellemző az ütőhangszeres 
zenére. Az együttes nem profi csapat, létszámuk változó, tag-
jai 12–18 éves fiatalok, akik nagyon nagy lelkesedéssel játsza-
nak közösen. Repertoárjukban a klasszikus ütőhangszerre írt 
darabok mellett gyakran játszanak átiratokat, valamint külön-
leges hangszerekre, például festékesvödrökre vagy elhasznált 
dobbőrökre írt műveket. A kamaracsoport állandó résztvevője 
a megyében rendezett ütőhangszeres fesztiváloknak.

17:35–18:10
Simon Bence
Ütőhangszeres művész 

Simon Bence ütőhangszeres művész, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola 
AMI tanára. Művésztanári diplomáját 2016-ban szerezte a Debrece-
ni Egyetem Zeneművészeti Karán. 2014-ben maximális pontszám-
mal abszolút 1. helyezést ért el az Olaszországban megrendezett 
12. Nemzetközi Marimbaversenyen, ahol teljesítményéért a verseny 
nagydíjával is jutalmazták. 2018 óta a Zeneakadémia ütőhangsze-
res alprogramjának doktorandusz hallgatója, ahol idén fejezi be 
tanulmányait. Színes repertoárjában a modern ütőhangszeres szó-
lóirodalom legnagyobb kihívást jelentő művei is szerepelnek.

18:10–18:30    Szünet

Tavaszi ütőskoncertek
Helyszín: Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

10:00 és 11:00 
Helyszín: Vaskakas Bábszínház
Síppal-dobbal
Aprók Színháza 0–4 éves korig

Kottafüzet, hangjegyek, ritmusképletek – mi történik, ha 
életre kelnek? Repülnek a hanggombócok, cikáznak a vonalak, 
száguldoznak a violinkulcsok. A játszók meg zenélnek, mindennel, 
amit csak érnek: síppal, dobbal, nádihegedűvel.

Alkotók: 
Dramaturg:  Kocsis Rozi(Blattner Géza-díjas)
Zeneszerző: Rab Viki
Koreográfus: Bora Levente
Rendező: Ujvári Janka (Jászai Mari-díjas)
Játsszák: Rab Viki és Vitányi-Juhász István

„Nem törtem a fejemet azon, hogy helytelen-e a dolog.  
Szükségesnek látszott.” – Rudolf Höss

Rudolf Höss emlékiratai és történelmi beszámolók alapján a 
szövegkönyvet írta: Nagy Márk és Karácsony Gergely
Rendező: Nagy Márk
Előadja: Karácsony Gergely
Látványtervező: Virág Vivien
Az előadás hossza: 110 perc

fél-playbackkel, de több megkeresés is jött, hogy jobban 
örülnének egy élő, hosszabb produkciónak. Így idén elhoz-
tuk nektek a RAULÉK zenekarunkat!
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TAVASZI BÁBPARÁDÉ
BÁBSZÍNHÁZI VILÁGNAP A 30 ÉVES VASKAKASSAL 

A világ összes bábosának legnagyobb ünnepén a győri bábszínház egy egész napos bábparádét szervez. A Vaskakas 
Bábszínház művészei együtt ünneplik a közönséggel a tavasz eljöttét és a határtalan kreativitású bábművészetet. Táncos, 
bábos gyermek és felnőtt előadások váltják egymást reggeltől estig. 

A bábszínházi világnap programjai ingyenesen látogathatóak, a Kerekutca, valamint az Alaine – Ideje a meghalásnak című 
előadások regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a Vaskakas Bábszínház jegypénztárában lehetséges. 

11:00
Helyszín: Vaskakas Bábszínház
Kerekutca – Paár Julcsi és a Fitos 
Dezső társulat előadása gyerekeknek

A Kerekutca minden lakója – a csacsogó leányoktól az ere-
jüket, ügyességüket próbálgató legényekig, az öreg pász-
toron át a javasasszonyig – egytől-egyig hétköznapian 
furcsák, de szerethető figurák. A zene és a tánc színes for-
gatagában megelevenedő falunak, a házak közt szövődő 
kalandoknak egy szempillantás alatt részese lesz minden 
néző, hallgató, éneklő, táncoló.

Rendező és koreográfus:
Kocsis Enikő és Fitos Dezső 
(Harangozó Gyula-díjasok)
Zene: Paár Julcsi
Látvány és díszlet: 
Mátravölgyi Ákos
Közreműködnek:
Paár Julcsi – ének, mese
Kiss B. Ádám – ének
a Fitos Dezső Társulat táncosai
Továbbá: Csernók Klára, 
Takács Ádám, Papp Endre,  
Könczei Bálint, Szabó  
Dániel, Bede Péter, Bognár 
András

Az előadás regisztrációhoz 
kötött. A belépés ingyenes!

15:00
Helyszín: Vaskakas Bábszínház
A kisgömböc – a KL színház vendég-
előadása 10 éves kortól

Bohus, a böllér amolyan huszonegyedik századi mindentudó 
– és ahogyan az a huszonegyedik századi mindentudóknál 
lenni szokott: folyton siet. De sohasem annyira, hogy ne vol-
na ideje egy-két (három-négy) jó szót szólni azokhoz, akikkel 
ebben a folytonos sietségben összefut. És ha már ott van, mi-
ért ne mondana el egy izgalmas történetet? 

Vásári bohóctréfa egyik legismertebb népmesénk alapján, 
gyerekek és szüleik okulására és szórakozására egyaránt.

Író: Markó Róbert
Látványtervező: Boráros Szilárd
Zeneszerző: Takács Dániel
Rendező: Schneider Jankó
Játssza: Czéh Dániel

Az előadás regisztrációhoz kötött. A belépés ingyenes!
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16:00
Helyszín: Egyetemi Hangversenyterem
Hármasok

Flesch Károly Hangversenybérlet
Műsor: W. A. Mozart: Esz-dúr divertimento, KV 563 44’
 L. van Beethoven: B-dúr trió, op. 11 21’
Közreműködnek a Győri Filharmonikus Zenekar művészei.
Művészeti vezető: Berkes Kálmán

18:00
Helyszín: Vaskakas Bábszínház
Alaine – Ideje a meghalásnak 
Előadás felnőtteknek 

Egy harmincas színésznő és egy nyolcvanéves báb. Ketten, 
mégis egyedül – egyedül, mégis ketten. Ötvenpercnyi meg-
rázóan egyszerű közlés az elkerülhetetlenről. Mert mindennek 
rendelt ideje van. A meghalásnak is.
Polcz Alaine szövegeiből szerkesztette: Markó-Valentyik Anna

Dramaturg: Nagy Orsolya
Zene: Borlai Gergő, Kákonyi Árpád
Zenei vezető: Kákonyi Árpád
Báb: Hoffer Károly, Palya Gábor, Raffai Péter
Rendező-koreográfus: Ladányi Andrea (Kossuth-, Liszt  
Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas, érdemes művész)
Produkciós vezető: Markó Róbert
Játssza: Markó-Valentyik Anna

Az előadás regisztrációhoz kötött. A belépés ingyenes!

Jegyvásárlás:
Jegyár: 3500 Ft
•  Richter János Hangverseny- és Konferencia terem  

(9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) 
•   Online: https://www.jegy.hu/program/harmasok-129923 
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Helyszín: Likócsi Közösségi Ház
Likócsi Tavaszköszöntő

19:00
Helyszín: 
Richter Terem
Sors

Richter János Hangversenybérlet
Győri Filharmonikus Zenekar

Műsor:
D. Cimarosa: A titkos házasság - nyitány                                          
W. A. Mozart: C-dúr oboaverseny, KV 314                                                     
L. van Beethoven: V. (c-moll) szimfónia, op. 67 „Sors” 

Vezényel: Georg Kugi
Közreműködik: Tanisawa Haruka – oboa

Jegyvásárlás:
Jegyár: 6000 Ft
•  Richter János Hangverseny- és  

Konferencia terem 
(9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) 

•   Online: https://www.jegy.hu/program/sors-
129946/771748

Jegyvásárlás:
Jegyár: 2000 Ft
•  Rómer Ház  

(9022 Győr, Teleki László utca 21.) 
•   Látogatóközpont - Tourinform Győr  

(9021 Győr, Baross Gábor út 21.)
•   Online: jegymester.hu
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10:00 és 11:00 
Helyszín: 
Vaskakas Bábszínház
Medvék minden 
mennyiségben 
Aprók Színháza 0–4 éves korig

A MEDVÉK MÁR FORGOLÓDNAK, LANGYOS TAVASZRA VÁGYNAK. 
A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ MACKÓI MÁR KINÉZTEK A BARLANGJUKBÓL…  
a játékboltból, a bazártrafikból, az áruházból, a desszertesdoboz 
fedeléről, s mivel nem látták árnyékukat, így már lehet velük be-
szélgetni, ki lehet találni, mire gondolnak, mit néznek, látnak, mire 
vágynak, mi az, amire a nagyokat intik. 

Író: Tandori Dezső (Kossuth- és József Attila-díjas)
Tervező: Sipos Katalin
Zeneszerző: Rab Viki
Dramaturg, rendező: Markó Róbert
Játsszák: Bora Levente és Nagy Petra

21:00 
Helyszín: Rómer Ház 
Győr+ DJ Party

Jegyvásárlás: Jegyár: 1500 Ft
Jegyvásárlásra a Vaskakas Bábszínház jegypénztárában hétfőtől 
-péntekig 9-18 óráig, előadások előtt 1 órával, illetve a vaskakas.jegy.
hu oldalon lehetséges.
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11:00
Helyszín: Vaskakas Bábszínház
Kakasviadal
Matiné 4 éves kortól

Két testvér, a Szakácsnő és a Kukta egy házias kis vendéglőt üze-
meltet. Nem jönnek ki túl jól egymással. A Kukta egy nap elalszik 
a konyhában, és álmot lát: egy kiskakas jelenik meg neki, és arra 
kéri, hogy mentse meg az életét. A kakas megígéri a Kuktának, 
hogy teljesíti egy kívánságát, ha segít neki. A Kukta azt kívánja, 
hogy rendeződjön a viszony közte és a testvére között. Vajon 
sikerül megmenteni a kiskakas életét és a két testvér viszonyát? 

Író: Nagy Orsolya
Díszlet-, jelmez- és bábtervező: Michac Gábor
Zeneszerző: Rab Viki
Koreográfus: Bora Levente
Rendező: Nagy Orsolya
Játsszák: Rab Viki és Ragán Edit

17:30
Helyszín: Rómer Ház
A művészet templomai – 
Salvador Dalí ifjúkora

Színes, feliratos spanyol ismeretterjesztő film, 65 perc, 2020 (12)
Rendező: David Pujol
Főszereplő: Salvador Dalí, Gala Dalí

A Gala-Salvador Dalí Alapítvány támogatásával és szakmai 
közreműködésével elkészült film a művész születésétől 
1929-ig – a szürrealista mozgalomhoz való csatlakozásig – 
tartó korszakra és Dalí  ifjúkori éveinek helyszíneire: Figueresre, 
Barcelonára, Madridra és Párizsra fókuszál.
A film számos, eddig még sohasem látott archív dokumen-
tumot és felvételt mutat be, amelyek új fényt vetnek Dalí 
gyermek- és fiatalkorára. Ifjúkorát tagadhatatlanul meghatá-
rozta bátyja kisgyermekkori halála és a művészettörténetbe 
való korai bepillantás. Először szülővárosában, Figueresben, 
később Madridban folytatta művészeti tanulmányait, ahol 
olyan meghatározó egyéniségekkel találkozott, mint Fede-
rico García Lorca és Luis Buñuel. Fiatal felnőttként utazott 
először Párizsba is – s nem sokkal később oda is költözött 
–, ahol megismerkedett Miróval, Picassóval és a szürrealista 
csoporttal. A film feltárja Dalí művészeti fejlődését és bemu-
tatja a folyamatot, hogyan változott meg alkotói stílusa a 
hagyományosból az avantgárdba, és miként jött létre az az 
életmű, amely mára az egyetemes művészet elválaszthatat-
lan részévé vált.
A művészettörténeti film exkluzív kísérőfilmje a Destino 
című, Oscar-díjra jelölt animációs rövidfilm, amelynek készí-
tése Salvador Dalí és Walt Disney együttműködésében in-
dult 1945-ben, ám csak 2003-ban fejezték be Disney Studio 
animátorai, az eredeti rajzok alapján.

2022.
MÁRCIUS 27.

Jegyvásárlás:
Jegyár: teljes árú: 1600 Ft, diák és nyugdíjas: 1200 Ft
•  Látogatóközpont – Tourinform Győr  

(9021 Győr, Baross Gábor út 21.)
•   Online: www.jegymester.hu

A Tavaszi Fesztivál keretében újra megrendezzük a Hímestojás kiállítást és vásárt. 
Az ország különböző vidékeiről érkeznek a Népművészet Ifjú Mesterei, Népi Ipar-
művészek, és bemutatják nekünk tájegységük jellegzetes motívumaival díszített 
tojásait. Megcsodálhatjuk a sárközi, gyimesi és moldvai csángó motívumokkal 
megírt tojásokat, de lesz itt áttört, levélrátétes és különféle növényi színezőanyag-
gal festett tojás is! A látogatók hasznos ötleteket kaphatnak a tojásfestéshez, a 
vállalkozó kedvűek ki is próbálhatják a különféle technikákat. A játszóházban le-
het tojást festeni, elkészülhetnek a húsvéti ünnep díszei.

Ebben az évben az Aradi vértanúk útján lévő házunk felújítása miatt új helyszínen várjuk az érdeklődőket!
A kiállítás a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségében (9022 Győr, Herman Ottó u. 22.), a játszóház a Generációk 
Művelődési Háza jelenlegi működési helyén, a könyvtár klubhelyiségének közvetlen közelében lesz. (9022 Győr, Herman Ottó u. 22.)

10:00–16:00  Kirakodóvásár kézművesek portékáiból (szalma, levendula, kékfestő, mézeskalács, textília, kerámia)

10:00–11:00 Füzi Rozi mesemondó egy tavaszi mesével várja az aprónépet  

10:00–16:00 Húsvéti játszóházak (tojásfestés, húsvéti dekorációk készítése)

Kiállítók:
1. Kóczánné Ács Szilvia, Győr
2. Csizy Istvánné, Balatongyörök
3. Pállné Gyulai Orsolya, Budapest
4. Bakó Ildikó, Takácsi
5. Csordás Csabáné, Szombathely
6. Pillerné Marton Emőke, Budapest
7. Lőrincz Edit, Győr
8. Kovács Zoltánné, Keszthely
9. Kerling Alajos, Komárom
10. Eszenyi Magdolna, Révkomárom
11. Gajdos Zsuzsa, Szombathely

Rendezvényünk ingyenes!

Programunk az esemény időpontjában 
hatályos járványügyi előírások betartása 
mellett látogatható!

11:00–16:00
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Generációk Művelődési Háza
Hímestojás kiállítás és vásár

Jegyvásárlás: Jegyár: 1500 Ft
Jegyvásárlásra a Vaskakas Bábszínház jegypénztárában 
hétfőtől-péntekig 9-18 óráig, előadások előtt 1 órával, 
illetve a vaskakas.jegy.hu oldalon lehetséges.



19:00
Helyszín: Nádorvárosi
Szent Kamillus-templom
Jézus története  

Benda Gábor Jézus története című műve hangzik el 2022. már-
cius 27-én a Győri Tavaszi Fesztiválon a szerző előadásában.  
A 12 tételes szóló zongorára írt zenemű Jézus életének 12 állo-
mását jeleníti meg, Jézus születésétől a mennybemeneteléig. 
Az egyes tételek között rövid narrációt hallgathat meg a kon-
certre látogató közönség. Közreműködik Vereszki Eszter. 

Benda Gábor kompozícióját először a budapesti Hermi-
na-kápolnában adta elő tavaly nyáron a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus eseményeihez kapcsolódóan. A ze-
neműből lemezfelvétel készült, amit Ferenc pápa apostoli 
áldásban részesített.

A rendezvény ingyenesen látogatható, a Szent Kamillus-temp-
lom hálásan fogadja az oltár felújítására szánt adományokat.

2022.
MÁRCIUS 27.

19:30
Helyszín: Rómer Ház
Csoportterápia

A Csoportterápia című film vetítése és közönségtalálkozó Já-
rai Mátéval, a film egyik főszereplőjével.  

A zenés komédia sztárszereposztása garancia a két óra felhőt-
len kacagásra, a különös emberi sorsok és viszonyok pedig bi-
zonyosan megérintik a néző lelkét. Fülbemászó dallamok és 
sziporkázóan szellemes szövegek röpítik a nézőt a „mjuzikel-
kámedi” fényesen csillogó világába! Hat vadidegen, három 
férfi és három nő érkezik a csoportterápiára. Kezdetét veszi az 
analízis annak rendje és módja szerint. De vajon eljön-e az or-
vos? Van, aki úgy érzi, széthullott minden, van, aki retteg min-
den betegségtől, van, aki már azt sem tudja, ki is valójában. 

Szép lassan mind részesei leszünk a csoportterápiának, és az 
ülés végén – miután jól kinevettük magunkat – talán rájö-
vünk, hogy az út nyitva áll előttünk, csak a félelmeinket kell 
elengednünk egy kicsit. Vígjáték a lélekről, esendőségről, vá-
gyakozásról, útkeresésről... azaz rólunk.

Rendező: Cseke Péter
Szövegkönyv, dalszöveg: Szente Vajk és Galambos Attila 
Szereplők:  Járai Máté, Dobó Enikő, Szente Vajk, Hajdú  

Melinda, Aradi Imre, Jankovics Anna
Zeneszerző: Bolba Tamás
Moderátor: Cser Kinga

Jegyvásárlás:
Jegyár: teljes árú: 1600 Ft, diák és nyugdíjas: 1200 Ft
•  Látogatóközpont – Tourinform Győr  

(9021 Győr, Baross Gábor út 21.)
•   Online: www.jegymester.hu

Jegyvásárlás:
Jegyár: 1500 Ft
•  Látogatóközpont – Tourinform Győr  

(9021 Győr, Baross Gábor út 21.)
•   Online: www.jegymester.hu

2022.
MÁRCIUS 31.

19:00
Helyszín: Vaskakas Bábszínház
Amy világa 
Az Orlai Produkciós Iroda vendégelőadása felnőtteknek

David Hare gyönyörű darabja az anya-lánya kapcsolatok összetett-
ségéről, az önfeláldozó szeretetről, a felnőtté válás és a művészlét 
nehézségeiről és az elmúlás fájdalmáról szól, miközben beles-
hetünk a kulisszák mögé is, látjuk a színházi és filmes művészek 
kiszolgáltatott világát, ahol a mindennapos csalódás és fájdalom 
elől a legtöbben ügyes kis élethazugságokba menekülnek.

Író: David Hare
Dramaturg, fordító: Kovács Krisztina
Díszlettervező: Valló Péter
Jelmeztervező: Kiss Julcsi
Plakáttervező: Csáfordi László
Rendezőasszisztens: Kis-Kádi Judit
Rendező:  Valló Péter (Kossuth- és  

Jászai Mari-díjas, érdemes művész)
Producer: Orlai Tibor
Játsszák:  Hernádi Judit, Gombó Viola, Hámori Ildikó,  

Dékány Barnabás, Kardos Róbert, Zakariás Máté

17:00
Helyszín: Zichy-palota
Dressing Room-koncert 

Tavaszi szél... Dallamok és rímek tavaszi randevúja

Versek és dalok találkoznak, kapcsolódnak egymáshoz a meg-
szokottól talán kicsit eltérő formában. Az előadók művészi re-
pertoárjában békésen megférnek egymással a népdal, a jazz, 
a pop- és a rockzene nagy lírikusaink csodálatos soraival.

2022.
MÁRCIUS 30.

Jegyvásárlás: Jegyár: 4900 Ft, 4400 Ft
Jegyvásárlásra a Vaskakas Bábszínház jegypénztárában 
hétfőtől-péntekig 9-18 óráig, előadások előtt 1 órával, 
illetve a vaskakas.jegy.hu oldalon lehetséges.



2022.
ÁPRILIS 1.

KÍSÉRŐ
PROGRAM:

Nikisch Artúr Hangversenybérlet, Győri Filharmonikus Zenekar
Műsor:
I. Sztravinszkij: Fúvósszimfóniák (1947-es átdolgozás) 9’
C. Debussy: Noktürnök, I. Felhők (Nuages) 8’
                        II. Ünnepek (Fêtes) 6’
M. Ravel: Pavane egy infánsnő halálára 7’
Sz. Prokofjev: V. (B-dúr) szimfónia, op. 100 46’
Vezényel: Hontvári Gábor

Jegyvásárlás:
Jegyár: 6000 Ft
•  Richter János Hangverseny- és Konferencia terem 

(9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) 
•  Látogatóközpont – Tourinform Győr  

(9021 Győr, Baross Gábor út 21.)
•   Online: https://www.jegy.hu/program/hontvari- 

129947/771749 

A gyermekjátékok az alábbi 
napokon használhatóak:
2022. április    9. (szombat) 9:00–18:00
2022. április 10. (vasárnap) 9:00–18:00
2022. április 15. (péntek) 9:00–18:00
2022. április 16. (szombat) 9:00–14:00

2022 tavaszán ismét lesz húsvéti vásár a belvárosban. Idén a  
Virágpiac ad helyet a kézműves árusoknak. Termékeik között meg-
találhatóak lesznek többek között lekvárok, szörpök, egyedi kerá-
mia termékek, ékszerek és lakásdekorációs dísztárgyak is. 

A helyszínen ingyenes gyermekjátékok várják a kicsiket.

Nyitvatartás: 
Naponta 9:00–18:00
2022. április 16-án 9:00–14:00

2022. április 8–16.
Helyszín: Győr, Virágpiac
Húsvéti vásár

19:00
Helyszín: Richter Terem
Hontvári



Kiadja:
GYŐR PROJEKT Kft.

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

TÁMOGATÓ:


