XI. Bakonyi Betyárnapok programja
2009. augusztus 7-8.
Zirc
„Hoz az Isten ide sok vendéget,
A sok vendég közé tisztes békességet.
Addig is Önöket éltesse az Isten,
A programok ezek lesznek itten:

Augusztus 07. péntek
15.00-tól területfoglalás, tűzgyújtás a sportpálya előtti füves területen
17.00-tól Vadételfőző fesztivál és verseny
Közben Sobri Jóska hasonmás- és csárdabeli szépasszonyok-mennyecskék tréfás
versenye, Országos Betyártalálkozó, közös „szalonnázás-pálinkázás” a betyárbatyukból
18.00: ünnepélyes megnyitó, postagalambok feleresztése
18.10-20.00: „Betyárkodjunk a Bakony szívében együtt óvódásoktól a nyugdíjasokig”
című műsor néptánc bemutatókkal és táncházzal. A műsorban a „Kárpát medencei
fiatalok hagyományőrzése” címet viselő találkozó részeként a zirci Zsirec és a
bakonyszentkirályi Ihaj-Csuhaj néptánccsoportokon kívül fellépnek a Kárpát-medencei
fiatalok néptánc és egyéb művészeti csoportjai.
20.00: „A dinnyék” és a „Maga mindig megcsinálja a botrányt” című szórakoztató
műsorok az Eplényi Komédiás Egylet előadásában
21.00: ünnepélyes eredményhirdetés és díjazás (ételfőző, hasonmás, tréfás feladatok,
„2009 Legnagyobb Bakonyi Betyárja” cím odaítélése…)
21.30-24.00: Betyár jó buli , amelyhez a zenét Kubicsek Rudolf szolgáltatja
Közben 22.00 órakor a bakonybéli Dorbi CSI-HU-HU kisvonattal éjszakai „városnéző
túra” indul a rendezvény helyszínétől az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteményéhez,
valamint az Arborétumhoz, ahol Éjszakai rovarles (rovargyűjtés és bemutatás)című
programon vehetnek részt az utasok dr. Kutasi Csaba zoológus vezetésével.

Augusztus 08. szombat
10.00-15.00: Gyerekprogramok, gyermekanimáció (Kézműves liget: betyárbatyu, gyékény
lovacska, betyárbábuk készítése, rajzolás, arcfestés…) „Csepü-Lapu-Gongyola” népi,
ügyességi sportjátékok és a Lókúti Bocsa Klub bemutatója a sportpályán
10.00-12.00: Fogatosok baráti találkozója és bemutatók fogathajtásból a lovaspályán
14.00:
Lovasfelvonulás a 82-esen főútvonalon muzsikaszóval, tangóharmonikán
játszik Ivanovics Imre
14.45:
„A nagy bevonulás” (az összes lovas bemutatva elvonul a színpad előtt)
15.00-17.00: Díjugrató bemutató a lovaspályán
15.30-17.00: Bakonyi Betyárkupa, benne „Pandúr-Betyár” mérkőzés és „Öregfiúk”
meccs a sportpályán
15.00-16.00: Baranta harcművészeti bemutató a Zirci VSE - Baranta Szakosztályának
közreműködésével a színpad előtti füves területen
16.00-17.00: Térségi hagyományőrző csoportok műsora:
„Die Musik ist das Leben”-„A zene az élet”- harmonikáscsoport
Margaréta Dalkör Nagyesztergárról
„Kinderkranz” Német Nemzetiségi Tánccsoport Zircről
Wildrosen Asszonykórus Lókútról
Dékmárné Forgács Zsuzsanna és Kubriczky József néptáncosok
17.00-18.00: A Bakonyi Lovasklub ügyességi lovasbemutatói a színpad előtti területen
18.00-18.40: JOSH és JUTTA
18.40-19.20: FREE DANCE és GAZE
19.20-19.50: Lovasprogramok és a Bakonyi Betyárkupa eredményhirdetése
19.50-20.30: CSIZMADIA GÉZA és HEGEDŰS VERONIKA zenés műsora
20.30-21.30: CSOCSESZ mulatós műsora
21.30-22.30: RETRO zenekar koncertje
22.30-23.00: CSEPREGI ÉVA
23.00:
Zenés tűzijáték
23.15-től
Betyár jó buli – „kifulladásig” a RETRO zenekar közreműködésével
Műsorvezető: Csizmadia Géza

Kísérőprogramok
- A Zirci kistérség településeinek bemutatkozása
-„Bakonybéliek a Bakonyról” természetfotókiállítás a bakonybéli amatőr fotósSzökrényes Anita- munkáiból az Ifjúsági Központban
-„Bakonyi Betyárkupa” mérkőzések a sportpályán
-„Mesterségek Utcája”- népi kismesterségek bemutatója és kirakodóvásár
-„Bakonyi Ízek Utcája”- tipikus bakonyi ételek, bakonyicumok bemutatása
-„Élmény és vidámpark”
- Betyárposta
-Lehetőség sétakocsikázásra a Bakonyi Lovasklub közreműködésével és kisvonatozásra
a bakonybéli Dorbi CSI-HU-HU-val
A rendezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

