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Facebook: Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok (hivatalos)

1. A pályázati téma megvalósulásának körülményei, részletes leírás
A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok Közép-Európa egyik legnagyobb szabadtéri középkori
hagyományőrző rendezvénye, melyre idén 32. alkalommal került sor. A 3 napos történelmi
hagyományőrző és kulturális fesztivál – mely elsősorban a magyar és közép-európai történelemben
kiemelkedő XIV-XV. századot mutatja be és állítja példaként a ma embere elé - egyedülálló hiteles
történelmi környezetben várta 2016-ban is a középkori történelem és kultúra iránt érdeklődő magyar és
külföldi vendégeket, tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtva minden korosztálynak.
Ebben az évben a MNM Mátyás Király Múzeumával létrejött példaértékű együttműködésnek
köszönhetően a királyi palota reprezentatív épülete és reneszánsz kertje is megnyílt a Palotajátékok
látogatói előtt, akik a történelmi falak közt korhű enteriőrökben élvezhették az ott zajló különleges
hangulatú programokat, többek között régizenei koncerteket, kosztümös tárlatvezetéseket és látványos
középkori konyhai bemutatót.

Főbb helyszínek és a programelemek bemutatása
Lovagi tornapálya
A rendezvény keretét ezúttal is a nemzetközi lovagi torna adta,
melyre a fesztivál 3 napja alatt 11 alkalommal került sor a királyi
palota eredeti tornapályáján. Három különböző felépítésű lovagi
tornát rendeztünk, melyekből „Kázmér lengyel király lovagi
tornája” 50 perces, „Károly Róbert magyar király lovagi tornája”
a hagyományos teljes műsorral közel 1,5 órás volt. „János cseh
király lovagi tornáját” péntek és szombat este 21 órai kezdettel
rendeztük meg, látványos fáklyás bemutatókkal.
A lovagi tornák során íjászbemutatók, lovas és gyalogos küzdelem,
solymászbemutató, a visegrádi apródképző bemutatója, táncosok
műsora, az olaszországi Lanciano-ból és az umbriai Narniból érkezett
zászlóforgatók programja és csatajelenetek zajlottak több száz
magyarországi és külföldi kosztümös szereplő részvételével. Ugyanitt
került sor a lovagi bemutatók között a Palotajátékok programjában évek
óta szereplő hagyományos viadalokra is, mint a kosztümös íjászverseny,
a középkori ütős labdajáték, a buszkasi és a kosztümös élősakk-verseny.
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Királyi palota épületegyüttese
A nyitónapot megelőzően, július 7-én megemlékezést tartottunk a királyi palotában a Visegrádi
Együttműködés 25. évfordulója tiszteletére, majd a V4 országok
meghívott képviselői megkoszorúzták a Kőtár bejáratánál
található emléktáblát. A koszorúzáson, majd a Királyi
Borudvarban tartott V4 ünnepi vacsorán Jeszenszky Géza volt
külügyminiszter, szlovák részről Marián Varga nagykövethelyettes és Gabriel Hushegyi a Szlovák Intézet igazgatója,
lengyel részről Roman Kowalski, Lengyelország budapesti
nagykövete, cseh részről pedig Milan Šimko konzul is részt vett.
A fesztivál három napja alatt a palota épülete és kertje reggeltől késő estig fogadta a Palotajátékok
látogatóit, akik a régizenei koncertek és az izgalmas kosztümös tárlatvezetések mellett egy igazi középkori
konyha működésébe, a kápolnateraszon felépült középkori katonai táborban pedig a lovagi élet
mindennapjaiba is betekintést nyerhettek. A tábor küzdőterén történelmi párviadal-versenyen mérték
össze tudásukat a versenyre jelentkezők, a palota reneszánsz kertjében pedig a SAGA harcművészeti
iskolája tartott hiteles középkori források alapján összeállított harcászati bemutatókat.

Királyi Borudvar és Középkori Étterem
A Királyi Borudvar a palota reprezentatív alsó fogadóudvarán idén 10. alkalommal várta különleges borés ételkínálattal, valamint színvonalas színpadi műsorokkal a vendégeket. Csütörtök este középkori
lakomát tartottunk, melyre meghívtuk a visegrádi országok képviselőit is. Pénteken és szombaton az esti
fáklyás lovagi tornák után régizenei koncertekkel és táncházzal vártuk a Borudvarba látogatókat egészen
hajnali 2 óráig.
Bemutatkozó borászatok, kereskedők:
Tiffán’s Pince, Villány
Monavin-Pro, Ménes-Tokaj-Gyöngyöstarján
Egly Pincészet, Sümeg
Szivek Pince, Kesztölc
Linbrunn Pincészet, Villány
Vértes Birtok, Etyek
Vineum Borház, Tállya
Bor és Más, Franciaország
Revolution WineZ, Mátra-Bükk-Tokaj

2

A
szabadtéri
színpadon
régizenei
koncertek,
középkori
táncbemutatók,
komédiások
előadásai
és
gyermek
bábszínház várta a közönséget naponta 10 és
18 óra között.

A Történelmi Bábukiállítás megrendezésére a Mátyás Király Történelmi Játszópark épületében került
sor (közös szervezésben a Mátyás Király Múzeummal, a Mátyás Király Művelődési Házzal és a Szent
György Lovagrenddel és a Kiss Áron Magyar Játéktársasággal).
Kézműves vásár és mesterségek bemutatói
A fesztivál három napjára ebben az évben a V4-ek utcájává változott a Fő utca egy része, ahol az egyes
országok bemutatták kultúrájukat, gasztronómiájukat és turisztikai kínálatukat. A kézműves vásár több
mint 100 vásározóval és vendéglátóval várta a látogatókat, egységes megjelenéssel és minőségi portékákkal.
A vásári forgatagban egész nap utcazenészek és komédiások szórakoztatták a vendégeket, a városi parkban
pedig kézműves mesterek tartottak bemutatót.

A Salamon-torony teraszán mindhárom nap régizenei koncertek, táncbemutatók, a nézők bevonásával
megrendezett lovagi hétpróba és nemzetközi lovagi bemutatók várták a közönséget. Szombaton és
vasárnap az érdeklődők szakavatott régészek és muzeológusok segítségével tekinthették meg a torony
helytörténeti kiállításait.
S

2. Tapasztalatok, eredményesség, szakmai hatás
A Palotajátékok egyike Magyarország legjelentősebb
történelmi hagyományőrző rendezvényeinek és
központi
szerepet
tölt
be
a
középkori
hagyományőrzéssel foglalkozó csoportok és a
középkori kultúra iránt érdeklődő nézőközönség
életében. A rendezvény magas színvonalát és
nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy felvételt
nyert a Történelmi Játékok Nemzetközi Szövetségébe,
valamint 2015-ben EFFE Label (Europe for Festivals,
Festivals for Europe) minősítést kapott.
2016-ban jelentős változtatásokra és újításokra került sor a fesztivál fenntartható tervezése és fejlesztése
érdekében, ami elsősorban a rendezvény szerkezetét és helyszíneit érintette. Ebben az évben a fesztivál
területére 1.000,- Ft-os napijeggyel lehetett belépni (14 év alattiak számára ez továbbra is díjtalan volt).
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A napi belépőjeggyel vendégeink megtekinthették a királyi palota és a Salamon-torony kiállításait és az ott
zajló programokat, valamint a Borudvar, a szabadtéri színpad, a vásár és a park programjait is. A lovagi
tornákra külön belépőjegy szólt, amit a fesztivál területén belül is megvásárolhattak az érdeklődők.
Látogatóink számos jegyvásárlási kedvezménnyel élhettek: a lovagi tornákra szóló elővételi jegyet, bérletet,
előre bejelentett csoportos jegyet vásárlók számára ingyenesen biztosítottuk a napijegyet, a
tömegközlekedéssel (VOLÁN, MÁV) érkezők a szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében utazási
kedvezményt kaptak.
Ugyan előzetes felméréseink és más fesztiválszervezők tapasztalatai szerint egy ilyen változtatás rövidtávon
a látogatószám visszaesését okozhatja, idei látogatószámunk azt mutatta, hogy nagyarányú csökkenésre
szerencsére nem került sor. A rendezvényt megelőző hónapokban reklámtevékenységünk fontos részét
képezte ugyanis, hogy a fesztiválterületre szóló napijeggyel járó előnyöket, újdonságokat, valamint a
kedvezményes lehetőségeket kiemeljük. Ebben segítségünkre voltak partnereink és a marketingmunkát 3
éve szervező és támogató PR cég is.
Tapasztalataink szerint évről-évre egyre több a külföldről érkező látogató.
A térség közelsége miatt kiemelendő a Közép- és Nyugat Szlovákiából
érkezők növekvő száma, akik eléréséhez felvidéki médiafelületeken is
jelentetünk meg hirdetéseket magyar és szlovák nyelven is. Emellett idén
tovább emelkedett az előre bejelentkezett gyermek és felnőtt csoportok
száma, a kedvezményeknek is köszönhetően. A csoportok szervezésében
és az információs munkában nagy segítségünkre volt a helyi TDM szervezet, a Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület.
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek látogasson
el családjával városunkba és a rendezvényre, ezért a
fesztiválterületre való belépés mellett a 6 éves kor alatti gyermekek
számára a korábbi évekhez hasonlóan a lovagi torna megtekintése is
ingyenes volt. Hagyományainknak megfelelően a fogyatékkal élők és
kísérőik, valamint az előre bejelentkezett gyermekotthonok lakói
számára a belépés a fesztivál területére szintén díjtalan volt, csakúgy,
mint a lovagi torna megtekintése.
A közel 750 magyarországi szereplő mellett a külföldi, valamint a határon túli magyarlakta területekről
érkező fellépők száma 230 fő volt: Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Olaszországból,
Németországból, Szerbiából, Szlovéniából, Ausztriából és Erdélyből is érkeztek hagyományőrző
csoportok. Csehországból 16. alkalommal látogattak el hozzánk a Memento mori hagyományőrző csoport
páncélos lovagjai, csakúgy, mint a lengyel királyt és kíséretét megszemélyesítő
tarnówi hagyományőrző csoport fellépői. Olaszországból testvérvárosunk
Lanciano város küldöttségével ebben az évben először látogatott el Visegrádra
látványos bemutatójával az umbriai Narni városának zászlóforgató csapata. A
szlovéniai Bledből érkezett lovagok és táncosok a Salamon-torony küzdőterén
tartottak színvonalas bemutatókat és a megszokott magas színvonalú műsorral
érkezett újra a marcelházai Fekete Sólymok íjászcsapata, a pozsonyi Szent
Galahad Lovagrend, a Kassai Iskola Sereghy Zoltán vezette csoportja és a
szintén a Kassai Iskolához tartozó Vermes István lovas csapata is.
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A Magyarországról és külföldről évek óta visszajáró partnerekkel való együttműködés lehetőséget ad arra,
hogy kapcsolati rendszereinket egymással megosztva új partneri lehetőségeket találjunk, ami egyrészt a
Palotajátékok, másrészt a település és a térség, valamint partnereink rendezvényeinek, munkájának
fejlődését is segíti. A magyarországi rendezvények hosszú sora mellett külföldi példaként a lanciano-i
Mastrogiurato hagyományőrző rendezvényét említhetjük meg, Debno és Sydlow történelmi fesztiváljait,
valamint a Bledben, Belgrádban és Európa más városaiban zajló rendezvényeket, melyeken a visegrádi
Szent György Lovagrend tagjai mellett a Palotajátékok más résztvevői közül is sokan évek óta részt
vesznek.
A fesztivál előkészítésében és lebonyolításában több évtizedes kulturális, rendezvényszervező tapasztalattal
bíró civil szervezetek, intézmények, valamint hazai és nemzetközi partnerek vettek részt ebben az évben is
önkéntesekkel együttműködve. A közreműködőknek és
szereplőknek az elkötelezettsége, valamint a visegrádi és
környékbeli lakosok töretlen lelkesedése és hozzájárulása garancia
arra, hogy a folytathassuk a munkát, és történelmi
hagyományainkat a fiatalabb generációk számára is élvezetes és
mindenki számára elérhető formában mutathassuk be. Az elmúlt
évek tapasztalatai azt is mutatják, hogy a közösségi média
marketingben betöltött szerepe kulcsfontosságú, így honlapunk
mellett Facebook oldalunk folyamatos frissítésével, különböző akciókkal, hirdetésekkel,
nyereményjátékokkal év közben is a figyelem középpontjában tartjuk a Palotajátékokat és a történelmi
hagyományőrzés fontosságát.

3. Turisztikai hatások
A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület az egyik legfontosabb partnerünk a
Palotajátékokhoz kapcsolódó marketing, a látogatók tájékoztatása, valamint a helyi és környékbeli
szállásadókkal, vendéglátókkal, szabadidős és szórakoztató centrumokkal való kapcsolattartás terén. Az
iroda munkatársai részt vesznek az előkészítő munkákban (pl. utazási, turisztikai kiállításokon való
rendszeres megjelenés, csoportok szervezése, programcsomagok összeállítása, szállásfoglalás a fellépők és
látogatók részére, jegyek, bérletek kiajánlása és értékesítése, stb.), a rendezvény lebonyolításában
(információs standok működtetése), valamint a fesztivál tapasztalatainak kiértékelésében. Az
együttműködésnek köszönhetően a korábbinál még hatékonyabbá vált a rendezvény sikeres és
zökkenőmentes lebonyolításához szükséges háttérmunkák szervezése és összefogása.
Alig 1.800 lakosú városunkban különböző kategóriájú szálláshelyeken közel 1.600 vendégágy található. A
Palotajátékok ideje alatt (mely minden évben július második hétvégéjére esik, így a szállásadók és
szálláskeresők számára is tervezhető és kiszámítható) a hotelek, panziók, vendégházak és kempingek szinte
100%-ig telítettek, melyet az is mutat, hogy erre a hétvégére nem csak a látogatóknak, hanem a
szervezőknek is már hónapokkal korábban érdemes a szobákat lefoglalni. A szálláshelyek többségének
csomagajánlataiban ezen a hétvégén szerepel a Palotajátékok is, így az itt éjszakázó vendégek
kedvezményes áron tekinthetik meg a fesztivál programjait. A vendéglátóhelyek és a szabadidős
centrumok számára szintén kiemelt időszak ez, hiszen az idén közel 20.000 látogató egy része a
fesztiválprogramok megtekintése mellett más szolgáltatásokat is szívesen igénybe vesz, ami visszahat a
turisztikai kínálat bővítésének és fejlesztésének igényére is.
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Helyszín adatok
MNM Mátyás Király Múzeum, királyi palota épületegyüttese
Királyi palota lovagi tornapályája
MNM Mátyás Király Múzeuma, Salamon-torony
Mátyás Király Történelmi Játszópark épülete (Bábukiállítás)
Platánsor és városi park
Szabadtéri színpad (Fő u. 45.)
Fő utca (a nagy parkolótól a Mátyás-szoborig)

Szervezők, partnerszervezetek
Pro Visegrád Nonprofit Kft. – főszervező
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
Visegrád Város Önkormányzata
MNM Mátyás Király Múzeum
Szent György Lovagrend
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Associazione Culturale Il Mastrogiurato (Lanciano - Olaszország)
Muzeum Okregowe w Tarnówie (Lengyelország)
Ördögszekér Bt.

Fellépők és résztvevők Magyarországról (kb. 750 fő)
Papp János és Papp Dániel színművészek, főheroldok
Bódy Gergely színművész – ceremóniamester (Salamon-torony)
Madarász Arnold - királyi herold
Békéscsabai Történelmi Íjászkör
Börzsöny Nehézgyalogság (Szob)
Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület
Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület
Farkasok Íjász Egyesület (Budapest)
Fekete Sereg Lovagrend (Kaposvár)
Füzéri Várvédő Egyesület
Haramza Márk és Haramza Klára (Nagykozár)
Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület (Szentes)
Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület (Gyula)
Kovács Ervin, Baán Péter solymászok
Oroszlánszív Lovagrend (Szeged)
Pannon Vitézlő Oskola Egyesület (Ráckeve)
SAGA Európai Középkori Harcművészetek Iskolája (Budapest)
Szabad Lovagok Rendje (Kisújszállás)
Szent György Lovagrend (Visegrád, Felvidék)
Szent György Lovagrend Apródképzője (Visegrád)
Tisza Zoltán, Marek István – lovas párviadal, kopjatörés
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Visegrádi Doboscsapat
Vörös Oroszlán Lovagrend (Maglód)
és sokan mások...

Külföldi, külhoni fellépők (kb. 230 fő)
Associazione Culturale „Il Mastrogiurato” (Lanciano, IT)
Sbandieratori e Musici di Lanciano (Lanciano, IT)
Sbandieratori Fraporta Narni (IT)
Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub (Marcelháza, SK)
Kassai Lovasíjász Iskola, Sereghy Törzs (Komárom, SK)
Kassai Lovasíjász Iskola, Vermes Törzs (Gúta, SK)
Szent Galahad Lovagrend (Pozsony, SK)
Igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja (Bled, SLO)
Memento mori (Úhersky Ostroh, CZ)
El Baterista, Trommler Verein Historisches Riedenburg (DE)
Ritterschaft zu Hohenstein (Hohenstein-Ernstthal, DE)
SVIBOR - Srpsko vitesko borenje (Belgrád, SRB)
Tarnówi Középkori Hagyományőrzők (Tarnów, PL)
Zoboraljai Apródképző Iskola (SK)

Régizene- és táncegyüttesek, előadók, bábszínház (kb. 80 fő)
Agyagbanda együttes
Alexander Horsch énekes-zenész
Aranyalma együttes
Balog Péter kobozművész
Hollóének Hungarica régizene-együttes
Inoka Péter és Valkó Bence interaktív utcaszínháza
Maszk Bábszínház
Misztrál együttes
Řemdih (Csehország)
Sic Transit együttes
Susato régizene-együttes
Szelindek zenekar
Szimbola zenekar
A fesztivál látogatóinak száma (a kiadott karszalagok száma alapján): 18.500 fő
Ebből a lovagi tornákra jegyet váltók száma (6 év felettiek): 7.380 fő
Közreműködők (fellépők, rendezők, önkéntesek, kézművesek, vásárosok, stb.): 1.760 fő
TV-, videó beszámolók:
http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=4530
http://www.atv.hu/videok/video-20160914-visegradi-palotajatekok-2016-09-14
http://www.echotv.hu/video/115340/20160915_Hazahuzo_ajanlo
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Beszámolók a rendezvényről:
http://alfahir.hu/hetvegen_irany_visegrad_irany_a_kozepkor
http://cornandsoda.com/visegradi-palotajatekok-elmenybeszamolo/
http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=4530
http://felvidek.ma/2016/07/zoboralji-aprodok-is-felvonultak-a-visegradi-palotajatekokon/
http://gondola.hu/cikkek/101724-Az_igazi_Europa_kepviseloi_Visegradon.html
http://www.linbrunn.hu/2016/07/12/ott-volt-a-linbrunn-a-visegradi-nemzetkozi-palotajatekokon/
http://mno.hu/velemeny/vivat-visegrad-1352100
http://oslovma.hu/index.php/en/kultura/156-kultura2-kultura2/1356-medzinarodne-palacove-hry-vovyehrade-2016
Szakmai beszámoló és fotódokumentáció elérési útja:
http://palotajatekok.hu/tamogatoink; http://palotajatekok.hu/galeria
Fotók:
Baksa Gábor, Béli Balázs, Gróf Péter, Kónya Beáta, Kővári Studio, Lénárd Tamás

Köszönjük a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatást!

Visegrád, 2016. október 9.

Cseke László
Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft.
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XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA
2016. július 8. péntek
10:30
11:00
11:30
14:45
15:15

Hollóének Hungarica (Herkules-kút)
Remdih együttes (Herkules-kút)
Susato régizene együttes (Herkules-kút)
Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
„Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a palota lakosztályában
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
16:15 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél
19:00 Susato régizene együttes (Herkules-kút)
19:30 Agyagbanda (Herkules-kút)

Egész nap zajló program:
9:00-20:00

Középkori katonai tábor a kápolnateraszon

2016. július 9. szombat
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
14:00
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:30

Vár Kommandó
Agyagbanda (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél
A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében
Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota gyümölcsös kertjének teraszán
„Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a palota lakosztályában
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt
Agyagbanda (Herkules-kút)
Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél
Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota gyümölcsös kertjének teraszán
A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében
Susato régizene együttes (Herkules-kút)
Aranyalma együttes (Herkules-kút)
Agyagbanda (Herkules-kút)

Egész nap zajló programok:
9:00-20:00
10:00-18:00
11:00-18:00
11:00-18:00

Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
"Virtuális várak" - filmvetítés a Nagyteremben
Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében
Királyi konyha működés közben

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA

2016. július 9. szombat
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
14:00
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:30

Vár Kommandó
Agyagbanda (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél
A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében
Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota gyümölcsös kertjének teraszán
„Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a palota lakosztályában
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt
Agyagbanda (Herkules-kút)
Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél
Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota gyümölcsös kertjének teraszán
A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében
Susato régizene együttes (Herkules-kút)
Aranyalma együttes (Herkules-kút)
Agyagbanda (Herkules-kút)

Egész nap zajló programok:
09:00
10:00
11:00
11:00

Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
"Virtuális várak" - filmvetítés a Nagyteremben
Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében
Királyi konyha működés közben

2016. július 10. vasárnap
09:30 Agyagbanda (Herkules-kút)
10:00 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
11:00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt
12:00 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében
12:30 „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a palota lakosztályában
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt
13:30 Remdih együttes (Herkules-kút)
14:00 Szelindek együttes (Herkules-kút)
14:40 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében
15:30 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt
16:30 Hollóének Hungarica (Herkules-kút)

Egész nap zajló programok:
9:00-20:00
10:00-18:00
11:00-18:00
11:00-18:00

Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
"Virtuális várak" – filmvetítés a Nagyteremben
Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében
Királyi konyha működés közben
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
A KIRÁLYI BORUDVAR PROGRAMJA

2016. július 8. péntek
13:00 Susato régizene együttes
13:30 Remdih együttes
14:00 Szelindek együttes
14:30 Alex Horsch
16:00 Hollóének Hungarica
16:30 Vár Kommandó
18:20 Agyagbanda
21:50 Esti koncertek: Szimbola, Szelindek, Hollóének Hungarica, Remdih

2016. július 9. szombat
13:00
15:20
17:30
19:20
20:00
21:50

Susato régizene együttes
Aranyalma együttes
Szelindek együttes
Balog Péter kobozművész
Misztrál együttes
Esti koncertek: Szimbola, Szelindek
Hollóének Hungarica, Remdih

2016. július 10. vasárnap
12:00 Hollóének Hungarica
13:00 Susato régizene együttes
16:00 Szelindek együttes

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
PARKSZÍNPAD MŰSORA

2016. július 8. péntek
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00

Balog Péter kobozművész
Agyagbanda
Alex Horsch
Hollóének Hungarica
Vár Kommandó
Maszk bábszínház: „Mátyás király bolondos bolondja”
Remdih együttes
Susato régizene együttes
Szelindek együttes
Sic Transit együttes

2016. július 9. szombat
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00

Aranyalma együttes
Maszk bábszínház – „Szamárcsel”
Remdih együttes
Alex Horsch
Balog Péter kobozművész
Szelindek együttes
Alex Horsch
Susato régizene együttes
Remdih együttes
Vár Kommandó
Agyagbanda

2016. július 10. vasárnap
10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30

Susato régizene együttes
Maszk bábszínház: „Nyakigláb, Csupaháj, meg Málészáj”
Szelindek együttes
Alex Horsch
Agyagbanda
Balog Péter kobozművész
Maszk bábszínház: „A furfangos csudadoktorok” (Huszt várának regéje a kuruc korból)
Hollóének Hungarica
Remdih együttes
Susato régizene együttes
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
SALAMON-TORONY PROGRAMJA
2016. július 8. péntek
10:00
10:30
11:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:15
16:45

Alex Horsch
Pannon Vitézlő Oskola Egyesület
Balog Péter kobozművész
Svibor szerb lovagrend
Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők
Lovagi ötpróba
Szelindek együttes
Gašper Lambergar lovagjai
Agyagbanda

2016. július 9. szombat
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30

Susato régizene együttes
Pannon Vitézlő Oskola Egyesület
Alex Horsch
Szelindek együttes
Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők
Aranyalma együttes
Svibor szerb lovagrend
Lovagi ötpróba
Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyülekezés a pénztárnál
Gašper Lambergar lovagjai
Agyagbanda
Remdih együttes

2016. július 10. vasárnap
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:40
14:30
15:30

Alex Horsch
Pannon Vitézlő Oskola Egyesület
Remdih együttes
Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők
Balog Péter kobozművész
Svibor szerb lovagrend
Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyülekezés a pénztárnál
Lovagi ötpróba
Agyagbanda

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Lovagi torna pálya programja

Belépojegy árak

A lovagi tornák fellépoi

j ú l i u S 8. Pé n t e k

naPi beléPŐjegy

kázmér lengyel király lovagi tornája: Kassai Lajos lovasíjász
világbajnok bemutatója, Solymászbemutató, Primavera táncegyüttes, Sereghy Törzs csatajelenet, Haramza Márk lovasbemutatója, Szent György Lovagrend-apródok, Olasz zászlósok,
Lengyel lovagok, Primavera táncegyüttes, Lovas párviadal, Csata

14 –

Királyi menet

1500–1550

Kázmér lengyel király lovagi tornája

1630–1700

Középkori labdajátékok

1700–1820

Károly Róbert magyar király tornája

2030–

Fáklyás felvonulás a templomtól a királyi palotáig

30

21 –21
00

50

János cseh király lovagi tornája

14 éves kortól: .............................1 000 Ft
14 év alatt: ...................................ingyenes
A jeggyel a vásár, a királyi palota és a palotában zajló programok (a lovagi tornák kivételével), a Királyi Borudvar, a Salamon-torony kiállításai és a toronynál
lévő küzdőtér programjai, valamint a Parkszínpad programjai tekinthetők meg.
b e l é P Ő j e g y a lovag i to r n á k r a

j ú l i u S 9. S zo m b at
1030–

Királyi menet

1100–1150

Kázmér lengyel király lovagi tornája

1330–1400

Kosztümös élő sakk

1400–1520

Károly Róbert magyar király lovagi tornája

1600–1720

Károly Róbert magyar király lovagi tornája

1800–1920

Károly Róbert magyar király lovagi tornája

20

Fáklyás felvonulás a templomtól a királyi palotáig

30

21 –21
00

50

János cseh király lovagi tornája
j ú l i u S 10. va S á r n a P

10 –

Királyi menet

30

11 –11

Kázmér lengyel király lovagi tornája

1330–1430

Történelmi íjászverseny

14 –15

Károly Róbert magyar király lovagi tornája

1700–1820

Károly Róbert magyar király lovagi tornája, finálé

00

30

50

50

kázmér lengyel király lovagi tornája
ny it ot t le lá t ó:
felnőtt: ........................................ 2 000 Ft
gyermek (6–14 év): ........................ 500 Ft
f e de t t le lá t ó:
felnőtt: ....................................... 3 000 Ft
gyermek (6–14 év): ......................1 000 Ft
károly róbert magyar király lovagi tornája
ny it ot t le lá t ó:
felnőtt: ....................................... 2 500 Ft
gyermek: (6–14 év): ........................ 500 Ft
f e de t t le lá t ó:
felnőtt: ....................................... 3 500 Ft
gyermek: (6–14 év): ..................... 1 000 Ft

Visegrádi
NEMZETKÖZI

Palotajátékok
2 0 1U6S.
JÚLI
8 –1 0.

Károly Róbert magyar király lovagi tornája: Kassai Lajos
lovasíjász világbajnok bemutatója, Solymászbemutató, Sereghy
Törzs csatajelenet, Fekete Sólymok Íjászcsapata, Vermes
lovasíjász törzs, Primavera táncegyüttes, Szent György Lovagrendapródok, Haramza Márk lovasbemutatója, Olasz zászlósok,
Primavera táncegyüttes, Gyalogos lovagi torna, Kopjatörés, Csata

MEGÚJ

U LT

ÍN E
H E LYS Z

K

János cseh király lovagi tornája: Fekete Sólymok Íjászcsapata, Solymászbemutató, Primavera táncegyüttes, Vermes
lovasíjász törzs, Memento Mori, Haramza Márk lovasbemutatója, Szent György Lovagrend – apródok-lovagok, Csata

jánoS CSeH király lovagi tornája
felnőtt: ....................................... 2 000 Ft
gyermek (6–14 év):......................... 500 Ft
bérletek*
családi bérlet (2 felnőtt és legfeljebb
4 gyermek részére): ..................... 18 000 Ft
felnőtt bérlet: ............................ 6 000 Ft
gyermek bérlet: ......................... 3 000 Ft
A bérlet érvényes a rendezvény mindhárom napján, 1 Károly Róbert
és 3 bármely más tetszőleges előadásra.
* Kiemelt kedvezmény: a bérlet megvásárlása esetén
a napi belépőjegyet ingyen biztosítjuk!

PROGRAMOK

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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Napi belépojeggyel látogatható
programok
péntek, július 8.
1030–1100
1100–1130
1130–1200
1445–1515
1515–1600
1615–1700
1900–1930
1930–2000

K i r á ly i pa lota
Hollóének Hungarica (Herkules-kút)
Remdih együttes (Herkules-kút)
Susato Régizene együttes (Herkules-kút)
Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
„Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a
palota lakosztályában. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében.
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
Susato Régizene együttes (Herkules-kút)
Agyagbanda (Herkules-kút)

egész nap zajló program a Palotában
Középkori katonai tábor a kápolnateraszon

0900–2000

1300–1330
1330–1400
1400–1430
1430–1500
1600–1630
1630–1700
1820–1900
2150–

K i r á ly i B o ru dva r
Susato Régizene együttes
Remdih együttes
Szelindek együttes
Alex Horsch
Hollóének Hungarica
Vár Kommandó
Agyagbanda
Szimbola, Szelindek, Hollóének Hungarica, Remdih

S a l a m o n - to ro n y ( l e l átó s u dva r )
1000–1030 Alex Horsch
1030–1100 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület
1130–1200 Balog Péter kobozművész
1300–1330 Svibor szerb lovagrend
1330–1400 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők
1400–1500 Lovagi ötpróba
1500–1530 Szelindek
1615–1645 Gašper Lambergar lovagjai
1645–1715 Agyagbanda

1000–1030
1100–1130
1200–1230

Pa r k s z í n pa d
Balog Péter kobozművész
Agyagbanda
Alex Horsch

VNP PROGRAMFÜZET 2016..indd 2

1300–1330
1400–1430
1500–1600
1600–1630
1630–1700
1700–1730
1800–1900

Hollóének Hungarica
Vár Kommandó
Maszk bábszínház –„Mátyás király bolondos bolondja”
Remdih együttes
Susato Régizene együttes
Szelindek együttes
Sic Transit együttes

szombat, július 9.
1000–1030
1030–1100
1100–1200
1200–1220
12 –13
30

00

1400–1500
1500–1530
1530–1600
1600–1700
1700–1730
1730–1750
1800–1830
1830–1900
1930–2000

K i r á ly i pa lota
Vár Kommandó (Herkules-kút)
Agyagbanda (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében.
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója
a palota középkori kertjében.
Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota
gyümölcsös kertjének teraszán.
„Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés
a palota lakosztályában. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
Agyagbanda (Herkules-kút)
Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében.
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota
gyümölcsös kertjének teraszán.
A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója
a palota középkori kertjében.
Susato Régizene Együttes (Herkules-kút)
Aranyalma együttes (Herkules-kút)
Agyagbanda (Herkules-kút)

e g é s z n a p z a j ló p ro g r a m o k a Pa lotá b a n
0900–2000 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
1000–1800 "Virtuális várak"– a Pazirik Informatikai Kft. filmjeinek
vetítése a Nagyteremben
1100–1800 Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében
1100–1800 Királyi konyha működés közben

13 –13
1520–1600
1730–1800
1920–1950
2000–2030
2150–
00

30

K i r á ly i B o ru dva r
Susato Régizene együttes
Aranyalma együttes
Szelindek együttes
Balog Péter kobozművész
Misztrál együttes
Szimbola, Szelindek, Hollóének Hungarica, Remdih

S a l a m o n - to ro n y ( l e l átó s u dva r )
0930–1000 Susato Régizene együttes
1000–1030 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület
1030–1100 Alex Horsch
1130–1200 Szelindek együttes
1230–1300 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők
1300–1330 Aranyalma együttes
1330–1400 Svibor szerb lovagrend
1400–1500 Lovagi ötpróba
1500–1535 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyülekezés a Salamontorony pénztáránál.
1600 –1630 Gašper Lambergar lovagjai
1630–1700 Agyagbanda
1730–1800 Remdih együttes

1000–1030
1100–1145
1200–1230
1230–1300
1300–1330
1400–1430
1500–1530
1530–1600
1600–1630
1700–1730
1800–1830

Pa r k s z í n pa d
Aranyalma
Maszk bábszínház – „Szamárcsel”
Remdih együttes
Alex Horsch
Balog Péter kobozművész
Szelindek együttes
Alex Horsch
Susato Régizene együttes
Remdih együttes
Vár Kommandó
Agyagbanda

vasárnap, július 10.
0930–1000
1000–1030
1100–1200
1200–1220
1230–1300
1330–1400
1400–1430
1440–1500
1530–1630
1630–1700

K i r á ly i pa l o ta
Agyagbanda (Herkules-kút)
Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében.
Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt
A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója
a palota középkori kertjében.
„Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a
palota lakosztályában. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
Remdih együttes (Herkules-kút)
Szelindek együttes (Herkules-kút)
a SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója
a palota középkori kertjében.
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
Hollóének Hungarica (Herkules-kút)

egész nap zajló programok apalotában
0900–2000 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
1000–1800 "Virtuális várak"– a Pazirik Informatikai Kft. filmjeinek
vetítése a Nagyteremben
1100–1800 Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében
1100–1800 Királyi konyha működés közben

1200–1230
1300–1330
1600–1630

K i r á ly i B o ru dva r
Hollóének Hungarica
Susato Régizene együttes
Szelindek együttes

S a l a m o n - to ro n y ( l e l átó s u dva r )
1000–1030 Alex Horsch
1100–1130 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület
1130–1200 Remdih együttes
1200–1230 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők
1230–1300 Balog Péter kobozművész
1300–1330 Svibor szerb lovagrend
1340–1415 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyülekezés a Salamontorony pénztáránál.
1430–1530 Lovagi ötpróba
1530–1600 Agyagbanda

1000–1030
1100–1200
1230–1300
1300–1330
1330–1400
1400–1430
1430–1500
1500–1530
1600–1630
1630–1700

Pa r k s z í n pa d
Susato Régizene együttes
Maszk bábszínház – „Nyakigláb, Csupaháj, meg Málészáj”
Szelindek
Alex Horsch
Agyagbanda
Balog Péter kobozművész
Maszk bábszínház – „A furfangos csudadoktorok” (Huszt
várának regéje a kuruc korból)
Hollóének Hungarica
Remdih együttes
Susato Régizene együttes
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