


„Zselici dús dombok alatt
van a kis falunk!

Belesimulunk a tájba,
boldogok vagyunk!

Magyarul élünk s beszélünk,
jó itt igazán!

Gyönyörű Szilvásszentmárton,
ez az én Hazám! „

Főtámogató:

Támogatók:

Partnerek:

JÚLIUS
20

18 11. - 14.
www.falufesztival.hu
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A F.A.L.U. = Falvak Ahol Lehetetlen 
Unatkozni egy összművészeti feszti-
vál, melynek a Somogy megyei Zse-
licben található Szilvásszentmárton ad 
otthont. A fesztivál a település lakói-
nak összefogásával valósul meg, kul-
turális hidat képezve a határon innen 
és határon túl lévő magyarok között, 
a Felvidéktől Erdélyen keresztül egé-
szen a Vajdaságig. A Fesztivál a ma-
gyarság kultúrájának sokszínűségét 
hívatott bemutatni, éreztetve a világ-
gal, hogy továbbra is magyarok fo-
gunk maradni a Kárpát-medencében. 
A rendezvény jellegének és iden-
titásának átadásához, magyarság-
tudat megerősítéséhez, olyan sze-
mélyeket kértünk fel, akik hitelesen 
tudják továbbítani a F.A.L.U. üzenetét. 
Így kezdődött el a közös munka Fehér 
Nóra és Vadkerti Imre művészekkel.
Szeretnénk kiemelni Lőrincz L. Lászlót, 
aki Magyarország legnépszerűbb írója, 
és egyben településünk szülötte. Laci 

bácsit  visszahozzuk a gyökerekhez, és 
erre egy ilyen fesztivál kiváló alkalom.
A fesztivál helyszínének a település ad 
otthont egy úgymond élő faluként be-
vonva a településen található portákat 
nyitott udvarokként, tóparttól egészen 
a kiváló nedűket biztosító szőlőhe-
gyig. A különböző udvarok bevonásá-
val, különböző témában mutatjuk be a 
kultúrát. Későbbiekben, ha a fesztivál 
kinövi magát a mozaik elnevezésből 
adódóan, a többi környékbeli település 
is csatlakozhat az esemény helyszíné-
nek bővítéséhez.A fesztivál szlogenje 
a „Kultúrán túli barátságok”.A feszti-
vál minden év Júliusának második 
hetében kerül megrendezésre.Kinek 
ajánljuk a F.A.L.U. Fesztivált: kikapcso-
lódni vágyó családoknak, a kulturálód-
ni vágyó turistáknak, vagy a hajnalig 
bulizni vágyó fiataloknak egyaránt!
Fő célunk, hogy az ország minden tá-
járól összegyűjtsük a fesztiválozni vá-
gyó közönséget a Zselic dombjai közé.
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JÚLIUS 11. SZERDA

táltosasszonya jósol, jövendöl, tanácsot ad.

Erdélyi udvar:
Kürtőskalács, korondi árusítók, erdélyi étkek, 
népszokások, művészek, kiállítások

Domokos festő műhely:
10:00 - 18:00  Fessük meg együtt
  Szilvásszentmártont!
Minden nap  „Láthatáron” kiállítás
  Fecsó Andrea festményeiből

Kovács porta:
Gémesi Tamás - kovács
14:00  szekér összerakás
17:00  látványkalapálás

Szabó Tamás - bádogos
régi hagyományos bádog technikák, kiállítások

Gasztro tér - Szakony udvar:
Gasztronómiai, kulináris élvezetek

Kultúr - tér:
14:00  Megnyitó 

Minden nap  Zselickislaki alkotó tábor
            művészeinek kiállításai, előadásai
Bene János festőművész, Bihary Sarolta épí-
tész, Ficzere Mátyás népi kerámikus, Dr. Hegedüs 
György fotográfus, Hendzsel Ilona textiltervező 
iparművész, Dr. Horváth Csaba Lajos festőművész, 
Jónás Péter képzőművész DLA, Lengyák István 
galériaszervező pedagógus, Léphaft Pál karikatú-
rista, Rajs Julianna képgrafikus művész, Schmidt 
Katalin fotográfus, Schmidt Zsófia művésztanár, 
Sélley Miklós fotóművész, Szamódy Zsolt Olaf fotó-
művész, Nemes István festőművész, Vanyúr István 
szobrászművész

19:00  Lőrincz L. László író-olvasó találkozó
 Laci bácsi történeteket mesél, könyvbemutatók

Kékgyümifalva ovis porta:
Minden nap  Bábszínház, játszóház,
  délutáni mese, kézműves 
foglalkozások, kiállítás a gyerekek alkotásaiból

KORONÁS CUKOR NAGYSZÍNPAD:
20:00  Ismerős Arcok
22:00  Leander Kills
00:00  Paddy And The Rats

Folk-völgy:
15:00  Fesztivál megnyitó
15:30  Fehér Nóra - Vadkerti Imre
17:30  Perpatvar Zenekar
18:00  Redplot17
21:00  Pendergő Zenekar
22:00  Juhos táncház kifulladásig,
 tábortűz és Folk kocsma

Hársfás sétány / Vásári forgatag:
10:00 - 22:00  kézműves vásározók

Református templom:
11:00  Istentisztelet

18:00  Énekes hangverseny

 Liszt Ferenc Zeneiskola

F.A.L.U. Ház:
13:30 - 18:00  Véradás „Véredben a segítség”

Minden nap  Szín-Folt Galéria kiállítása
1992-ben Kaposváron, magánvállalkozásban nyitották 
meg a Szín-Folt Galériát. Kezdetben műtárgy kereske-
delemmel foglalkoztak, majd átálltak az egyéni és cso-
portos kiállítások megrendezésére. Az elmúlt 26 évben 
számtalan hazai és külföldi képzőművésznek biztosí-
tottak bemutatkozási lehetőséget. 1996 óta rendezik 
meg a Nemzetközi Miniatűr Kiállítást, melyen több, 
mint 1500 alkotót vett részt, és a világ szinte minden 
részéből küldtek munkákat pályázatukra. A jelenleg 
Kaposváron, a Fő utca 24. szám alatt található Galéria 
működése során vásárolt alkotásokból válogathatnak 
a F.A.L.U. programjaira látogatók.

Horváth kert:
Festő kiállítások, logikai és ügyességi fajátékok

Táltos udvar:
Kiállítások a magyar mágikus hitvi-
lág és hagyományok, népi gyógyászat, 
boszorkányság témaköréből. A falu 
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JÚLIUS 12. CSÜTÖRTÖK

KORONÁS CUKOR NAGYSZÍNPAD:
19:30  Ferenczi György és a rackajam
21:00  Kormorán
23:00  The Carbonfools

Folk-völgy:
15:00  Magyary Timót
16:30  Ostinatio
22:00  Csizmadia Anna és a Fokos Zenekar

Hársfás sétány / Vásári forgatag:
10:00 - 22:00  kézműves vásározók

Református templom:
11:00  Istentisztelet

Főtér - Templomkert:
16:00  Vonósnégyes - Grandioso
 Liszt Ferenc Zeneiskola

F.A.L.U. Ház:
Minden nap  Szín-Folt Galéria kiállítása

Pajtaszín - tér:
19:00  Marie Jones-Kövek a zsebben

 Csiky Gergely Színház előadásában
Szinte nincs olyan magyar társulat, mely például ne 
tűzte volna műsorára Marie Jones frenetikus darab-
ját, melyben két statiszta úgy meséli el a történetet, 
hogy a forgatáson megforduló összes karaktert (fér-
fit és nőt válogatás és kegyelem nélkül) maguk kel-
tik életre. Két fiatal színész (és egy fiatal rendező) 
jutalomjátéka-rendezése látható. Fándly Csaba és 
Mohácsi Norbert játsszák többek között a tönkre-
ment videokölcsönzőt és a csóró munkanélkülit, az 
ambiciózus első asszisztenst és a butácska, de csinos 
harmadik asszisztens lánykát, a sikeres amerikai mo-
zisztárt és az akcentus-specialista beszédtanárt, az 
ír helyi legényt és a skót nehézfiút, a helyiekkel szót 
nem értő, angol rendezőt és a falusi tanárembert, a 
falucska izgága riporterét és az öreg földművest. 
Marie Jones 1996-ben íródott díjnyertes sikerdarab-
jában Charlie és Jake a két statiszta együtt próbálja 
meg túlélni a forgatás nehézségeit, a filmsztárok oly-
kor elviselhetetlen allűrjeit, a kisváros emblematikus 

„őslakosait”, és közösen keresik a kiutat Kerryből egy 
jobb életbe.

Táltos udvar:
Kiállítások a magyar mágikus népi hitvilág és 
hagyományok, népi gyógyászat, boszorkány-
ság témaköréből. A falu táltos asszonya jósol, 
jövendöl, tanácsot ad.

Horváth kert:
Festő kiállítások, logikai és ügyességi fajátékok

Erdélyi udvar:
Kürtőskalács, korondi árusítók, erdélyi étkek, 
népszokások, művészek, kiállítások

Domokos festő műhely:
10:00 - 18:00  Fessük meg együtt
  Szilvásszentmártont!
Minden nap  „Láthatáron” kiállítás
  Fecsó Andrea festményeiből

Kovács porta:
Gémesi Tamás - kovács kiállítás

14:00  ló patkolás

16:00  patkó és tűzifogó készítés
Szabó Tamás - bádogos
régi hagyományos bádog technikák, kiállítások

Gasztro tér - Szakony udvar:
Gasztronómiai kulináris élvezetek.

Kultúr - tér:
Minden nap  Zselickislaki alkotó tábor
        művészeinek kiállításai, előadásai

19:00  Lőrincz L. László író-olvasó találkozó
 Laci bácsi történeteket mesél, könyvbemutatók

Kékgyümifalva ovis porta:
10:00  Csuka Timi
 Baba - mama zenés foglalkozás
Minden nap  Bábszínház, játszóház,  
                  délutáni mese
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JÚLIUS 13. PÉNTEK

KORONÁS CUKOR NAGYSZÍNPAD:
20:00  Budapest Bár
22:00  Kiscsillag
00:00  Jóanépi

Folk-völgy:
15:00  Berbécs
16:00  Grandioso szabadtér - Liszt F. Zeneiskola
16:30  Vadkerti Imre
17:00  Juhász Zenekar
18:00  Fehér Nóra
21:00  Juhos táncház kifulladásig
22:00  Tábortűz és Folk kocsma, táncház
23:00  Kamarakórus tábortűz - Liszt F. Zeneiskola

Hársfás sétány / Vásári forgatag:
10:00 - 22:00  kézműves vásározók
17:00  Berbécs

Református templom:
11:00  Istentisztelet

15:30  Kamarakórus
 Liszt Ferenc Zeneiskola

17:00  Vonós négyes - Grandioso

F.A.L.U. Ház:
14:00 - 18:00  Véradás „Véredben a segítség”

Minden nap  Szín-Folt Galéria kiállítása

Pajtaszín - tér:
19:00  Shakespeare Összes Rövidítve
 Csiky Gergely Színház előadásában
„Mélyen tisztelt, magasan iskolázott és messze-művelt 
Hölgyeim és Uraim!Ismerik Ön a nagy lándzsa- (egye-
sek szerint dárda-)rázó összes műveit? Jól ismerik? Csak 
azt hiszik! Most három (azaz három, jól hallották) zseni-
ális pofa, akarom mondani művész előadja a Shakes-
peare Összest! Ne ijedjenek meg, nem napokon át tartó, 

nézőpróbáló és elmekínzó színházi maratonra 
hívjuk Önöket, hanem egy fergeteges, viccesen 
őrült vagy őrülten vicces, hihetetlen tempójú egy 
estés Shakespeare-futamra! Rómeó és Júlia, Titus 
Andronicus, Othello, a velencei mór, Macbeth, 
Julius Caesar, Antonius és Kleopátra, Troilus és 

Cressida, az összes királydráma, Hamlet-hardcore 
főzőshow, rap-szám, romantikus krimi, sportköz-
vetítés és ki tudja, még mi (vagy inkább mi nem…)! 
És ez még mind semmi, mert ott van a 16 in 1, azaz 
„16 vígjáték egyben” is. Csak azt hiszik, hogy tudják, 
mi bántja Hamletet, miért van kicserélve; miért nem 
hasonlít ahhoz, ami volt, se a kül-ember most, se a 
bel-ember? Vagy hogy mi lappang Ophélia tudatalat-
tijában? Egy biztos: Shakespeare-t így még sosem 
láttak! Hogy kinek ajánljuk ezt az irodalmi-színházi-
filozofikus ámokfutást és gegparádét? Annak, aki 
soha egyetlen sort sem olvasott a nagy Williamtől és 
annak is, aki minden sorát olvasta, sőt: tudja kívülről! 

Meg fog lepődni!”

Erdélyi udvar:
Kürtőskalács, korondi árusítók, erdélyi étkek, 
népszokások, művészek, kiállítások

Domokos festő műhely:
10:00 - 18:00  Fessük meg együtt
  Szilvásszentmártont!

Minden nap  „Láthatáron” kiállítás
  Fecsó Andrea festményeiből

Kovács porta:
Gémesi Tamás - kovács kiállítás

16:00  látványkalapálás és
 gyerekbarát kovácsprogram

17:00  gyertyatartó készítése
 rajz alapján közönség előtt

Szabó Tamás - bádogos
régi hagyományos bádog technikák, kiállítások

Kultúr - tér:
Minden nap  Zselickislaki alkotó tábor

 művészeinek kiállításai, előadásai

19:00  Lőrincz L. László író-olvasó találkozó
 Laci bácsi történeteket mesél, könyvbemutatók

Kékgyümifalva ovis porta:
Minden nap  Bábszínház, játszóház,
  délutáni mese, kézműves 

foglalkozások, kiállítás a gyerekek alkotásaiból
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JÚLIUS 14. SZOMBAT

KORONÁS CUKOR NAGYSZÍNPAD:
19:00  Horváth Zalán
19:30  Góbé
21:00  Péter Szabó Szilvia
23:00  Bohemian Betyars

Folk-völgy:
16:00  Z-Generáció
17:00  Mongoose Limit
21:00  Juhos Együttes - táncház kifulladásig,
 tábortűz és Folk kocsma

Hársfás sétány / Vásári forgatag:
10:00 - 22:00  kézműves vásározók

Református templom:
11:00  Istentisztelet

Főtér - Templomkert:
13:30   Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület

F.A.L.U. Ház:
13:30-18:00  Véradás „Véredben a segítség!”

Minden nap  Szín-Folt Galéria kiállítása

Pajtaszín - tér:
18:00  Süsü a sárkány kalandjai 
 A Roxínház előadásában nézheted 
meg nálunk Csukás István – Bergendy István 
zenés mesejátékát. A színpadi változatban a 
Magyar Televízió bábfilmsorozatának slágerei 
kapnak helyet

Domokos festő műhely:
10:00 - 18:00  Fessük meg együtt
  Szilvásszentmártont!
Minden nap  „Láthatáron” kiállítás
  Fecsó Andrea festményeiből

Táltos udvar:
Kiállítások a magyar mágikus népi hitvilág és 
hagyományok, népi gyógyászat, boszorkány-

ság témaköréből. A falu táltosasszonya jósol, 
jövendöl, tanácsot ad.

Horváth kert:
Festő kiállítások, logikai és ügyességi fajátékok

I. F.A.L.U. félmaraton és egy pici:
9:00  Félmaraton táv rajt
9:30  Rövid táv rajt

Kovács porta:
Gémesi Tamás - kovács kiállítás
 patkó és kovácsolt levél készítés,
 egyéb látványos mutatványok kifulladásig
Szabó Tamás - bádogos
régi hagyományos bádog technikák, kiállítások

Gasztro tér - Szakony udvar:
14:00 - 16:00  Sakk szimultán
  Jeszenszky Józseffel
Szimultán: egy időben, egyszerre több sakk-
táblán történő játék. József már több világbaj-
nokságon és világeseményen csillogtatta meg 
tudását. Emellett már több mint 2000 szimul-
tán játszmát játszott. Szimultánban a csúcsa 
Pécsett, a Paulus Café dísztermében volt, ahol 
51 táblán játszott egyszerre a résztvevőkkel. 
Itt a Falufesztiválon, a gyerekektől egészen az 
idősebb korosztályon át, bárki beülhet elle-
ne játszani! Jöjjenek és győzzék le Őt élőben 
14:00-tól! 

Kultúr - tér:
Minden nap  Zselickislaki alkotó tábor
 művészeinek kiállításai, előadásai

19:00  Lőrincz L. László író-olvasó találkozó
 Laci bácsi történeteket mesél, könyvbemutatók

Kékgyümifalva ovis porta:
Minden nap  Bábszínház, játszóház,  
                   délutáni mese,
                 kézmúves foglalkozások,
 kiállítás a gyerekek alkotásaiból
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KIÁLLÍTÓK, MŰVÉSZEK,
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ELŐADÓK, FELLÉPŐK
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»Napijegy    3 000 Ft
»Heti bérlet  10 000 Ft
»Sátor jegy     2 000 Ft
»Páros bérlet   18 000 Ft

»Támogatói jegy 50 000 Ft

Jegyárusítás:
helyszínen: a fesztivál irodában
elővételben: www.falufesztival.hu

  Kaposváron a Tourinform irodában

Napi jegy: napi lebontásban vásárolhatók meg 3.000 Ft/ nap / fő áron.
Heti bérlet: 10.000 Ft/ fő / 4 nap.
A páros bérlet: 18.000 Ft/ 2 fő / 4 nap.
Sátor jegy: egy alkalommal fizetendő és független a fesztiválon eltöltött 
napok számától. Sátorjegy ára 2.000 Ft/fő.
Támogatói jegy: megvásárlásával támogathatja a F.A.L.U. Fesztivált.
A megvásárolt jegyek nem válthatók vissza!
A feltüntetett jegyárak az esti szórakoztató műsorokra vonatkoznak, 
minden más program ingyen látogatható. 12 éves kor alatt a belépés 
ingyenes. A koncertek helyszínére való belépés a 14 éves kor alattiak 
számára csak szülői felügyelettel lehetséges!

»Véradás a F.A.L.U. Házban

»Festők, szobrászok kiállításai minden nap

»Minden nap nyitott pincék, borkóstolás,
  vidéki romantika, piknik, csodálatos panoráma a Szőlőhegyen

»Zenés, táncos és utcaszínházi előadások

»Szállási, étkezési és tisztálkodási lehetőségek
  a Szilvási és Kisfaludy kempingben

»Levendulás kézműves foglalkozás,
levendulaszüretelés minden nap a Levendulás kertben

»Falusi lakodalom

»Népi játékok, hagyományőrző programok

»Erdei séták, csónakázási és lovaskocsikázási lehetőségek

»Bűnmegelőzési programok

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

JEGYINFORMÁCIÓ

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
A programok és helyszínek változásai a www.falufesztival.hu-n elérhetőek.
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Kaposvár - Szilvásszentmárton

5:00 5:37 6:50 8:25 10:25 11:35
13:50 14:50 16:25 17:10 18:30 19:40

Szilvásszentmárton-Kaposvár

5:30 6:10 7:20 9:00 11:25 12:15
14:35 15:35 17:10 18:10 19:10 20:30

F.A.L.U. Buszjárat

Szilvásszentmárton központ - Kaposvár

18:30 19:30 20:30 21:30
22:30 23:30 00:30 01:30

Kaposvár buszp.u. - Szilvásszentmárton

18:00 19:00 20:00 21:00
22:00 23:00 00:00 01:00

KÖZLEKEDÉS

Távolsági buszjáratok

Kaposvár - Szilvásszentmárton

5:00 7:25 10:25 11:35
14:50 17:10 19:40 22:40

Szilvásszentmárton - Kaposvár

4:20 6:10 8:00 11:25
13:05 15:50 18:10 20:30

hétköznap

hétvégén

Az Euro 700 Taxival létrejött partnerségi
megállapodásnak köszönhetően  kedvezményes
taxi járatok lesznek a fesztiválozók részére.

A fesztivál ideje alatt
Kaposvár és Szilvásszentmárton között:
1 út díja: 1-4 fő  3 500 Ft/út
    5-6 fő 5 000 Ft/út

Taxi szolgáltatás



1. Tóparti sétány - Koronás Cukor Nagyszínpad
2.Hársfás sétány/ vásári forgatag
3. Folk-völgy
4. Református templom
5. Főtér, templomkert
6. F.A.L.U. ház
7. Pajtaszín-tér
8. Táltos udvar
9. Erdélyi udvar
10. Domokos festőműhely
11. Kovács porta
12. Vajdasági udvar

13. Gasztro tér
14. Szakony udvar
15. Kultur-tér
16. Kékgyümifalva ovis porta
17. Horváth kert
18. Kisfaludy kemping
19. Szilvási kemping
20. Játszótér
21. Alkotó udvar
22. Koronás Cukor Nagyszínpad bejárat
23. Nyitott pincék
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