9. GYŐRKŐCFESZTIVÁL  2016. július 13.
Papírsárkány repít Győrbe, a 9. Győrkőcre!
"10 helyszínen, 1000 program,
Zsebpénz nem kell, mert ingyen van!
Belépő a mosolyod, mit hozz magaddal, az arcodon
meg egy rólad készült fotón!"
A Vaskakas Bábszínház szervezésében Győr egy belvárosnyi játszótérré változik,
minden év július első hétvégéjén. A Győrkőcfesztivál az ország legnagyobb
szabadtéri, ingyenes gyerekfesztiválja; melyen a gyerekek a mosolygós
fényképükért cserébe kapott karszalaggal minden programon térítésmentesen
vehetnek részt, legyen az egy előadás, táncház, kézműveskedés vagy akár egy
kalandpark.
A háromnapos rendezvény első estéjén, a gyerekek a fesztiválnyitó koncertek után,
ünnepélyes, tűzijátékos ceremónián átveszik a város kulcsát, mellyel kezdetét veszi
a szombatvasárnapi reggeltől estig tartó Győrkőcjáték a Széchenyi tértől a Kazinczy
utcán át a Várágyúknál és a Radószigeten egészen a Mihalkovics sétányig és a
Bercsényi ligetig.

A fesztivál a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásában jön létre,
de a programok civilek, közintézmények, cégek és magánszemélyek összefogásával
valósulnak meg.
A Győrkőcfesztivál az évek során egyre több és több helyszínnel, játékkal,
előadással gyarapodott, hiszen 50.000 látogatónak próbál a kedvében járni. A
sokszínű programok a gyermeki világ szinte minden részét felvonultatják: előadások,
koncertek, mutatványok, bábszínházak mellett kézműves játszóházak; ügyességi
sportjátékok; logikai és népi játékok, állatsimogatók, óriáshinták várják a fesztiválozó
családokat.
Tematikus helyszíneink is évről évre bővülnek: a 9. Győrkőcfesztiválon lesz
Győrkőcjágánypark,
Győrkőcműhely,
Győrkőccirkusz,
Győrkőchullám,
Győrkőcmesetér,
Győrkőcmulatság,
Győrkőcvarázshíd,
Győrkőckalandpart,
Győrkőcökoiget . A VersJátszóTér helyszínünkön kortárs írókkal, költőkkel és
illusztrátorokkal játszhatnak, verselhetnek, alkothatnak a fesztiválozók, mellyel még
közelebb hozható az irodalom, a képzőművészetet a családokhoz.
A Győrkőcfesztivál sikerét jelzi, hogy már kétszer érdemelte ki a KIVÁLÓ
MINŐSÍTÉSŰ FESZTIVÁL címet a Magyar Fesztivál Szövetség alapos vizsgálódása
után valamint a Városmarketing Gyémánt díját, illetve EFFE minősítést kapott az
Európai Fesztiválok Szövetségétől.

FONTOS!
Ahogy az eddig, az idei Győrkőcfesztiválon is szükség lesz a
győrkőcök mosolyára, hisz a fesztivál minden programjára
ingyenes belépést biztosító győrkőckarszalagot egy mosolygós
fotóért cserébe vehetik át a győrkőctérképen jelölt információs
pontokon a 014 éves korú gyerekek.

FESZTIVÁLNYITÓ  Dunakapu tér
18.0019.00: BOGÁRBÁL  A MAKÁM ZENEKAR KONCERTJE
Korzenszky Klára – ének
Eredics Dávid – klarinét, szaxofon, kaval, furulya
Kuczera Barbara – hegedű, ének
Krulik Zoltán – akusztikus gitár, ének
Boros Attila – akusztikus basszusgitár
Keönch László – dob, ütőhangszerek
A Makám Bogárbál című új műsorának dalai nem csak a gyerekeket szólítják
meg, kicsinek, nagynak, öregnek egyaránt szól, kik játékos kedvüket
megőrizték. Hallunk a százlábú születéséről, a karikás szemű nyúl rémálmairól,
egy álmedve téli settenkedéseiről, a csigabigák tavaszi báljának
vendégseregéről, a kabócáról, aki nem szeretett tanulni és még a "ma született"
aligátor gyerkőcre leselkedő veszélyekről is. Akinek ez sem elég, azzal
kimegyünk az Állatkertbe és a Barlangszínházban meghallgatjuk az állatok
hangversenyét.
19.0020.00:
CSOMAGOT KAPTAM  PADÖDÖ KONCERT

20.0021.00: NÉVDALOK A 64U ZENEKAR GYEREKKONCERTJE
Az ország ismert show zenekara ezúttal egy különleges, Névre szóló
gyerekdalokból álló koncerttel kedveskedik a Győrkőcfesztivál látogatóinak.
Közreműködők:
Blaskó György – Dobok
Gáspár Gyula – Basszusgitár/Ének
Horváth Krisztián – Zongora
Veiger Csaba – Gitár/Ének
Tóth Balázs – Szaxofon/Ének
Iványi Angelika – Ének

21.0022.00: MESÉS KONCERTSHOW A KICSI GESZTENYE KLUBBAL ÉS
DOBRÁDY ÁKOSSAL
A Kicsi Gesztenye Klub nyártól országos turnéra indul, ahol a TV nézők már
testközelből találkozhatnak kedvenceikkel. A 9. Győrkőcfesztivál lesz az első

állomás, ahol a gyerekek találkozhatnak Gesztenyével, Ollyval, Lufipofival,
Napsugárral és Lizával, akik együtt fogják énekelni a mesesorozat slágereit.
A Kicsi Gesztenye Klub a Minimaxon futó népszerű ismeretterjesztő zenés
meseprodukció, amely szórakoztató formában mutatja be a világot a
gyerekeknek, Dobrády Ákos vadonatúj gyerekslágereivel. A mese főszereplője
Liza és barátai a Kicsi Gesztenye, Lufipofi, Olly és Napsugár, akik karakterét a
négy őselem, a föld, a levegő, a víz és a tűz ihlette: a kedves, jelmezes figurák,
szellemes párbeszédekkel és sok zenével, fülbemászó dallamokkal igyekeznek
átadni a gyerekeknek a mindennapi élethez kapcsolódó ismereteket, értékeket.
A Kicsi Gesztenye Klub hetek alatt lett a Minimax legnézettebb műsora!

22.00: KULCSÁTADÓ CEREMÓNIA  A gyerekek átveszik Győr város kulcsát
22.15: TŰZIJÁTÉK

GYŐRKŐCJÁRGÁNYPARK  SZÉCHENYI TÉR


VONATOS AKADÁLYPÁLYA



KENUVERSENY  
Csodanapokon csodakalandok: kenuverseny a tér kövein



HŰSÍTŐ BOMBA  
De jó is a forró nyárban belepottyanni a hidegvizes
dézsába! Egy pontos találat és máris csapódik a "bomba".



LEIER KRESZPÁLYA  A győrkőcök kisautókba pattanhatnak, betartva a
sebességhatárokat száguldozhatnak, de zebránál és piros lámpánál lassítani,
megállni kötelező.



GIGABIKE  
Az óriási, 3 méteres bringát egyszerre két személy egymás
mellett ülve, a pedálokat tekerve használhatja és a közös munka
eredményeként haladhatnak a kívánt irányba. Forduljanak jobbra vagy balra,
majd tekerjenek egyenesen, nem is olyan egyszerű! A közös munka
elengedhetetlen.



TRÜKKÖS BRINGÁK  
Ha már unod az egyszerű bringázást és kicsit
feldobnád a napot, akkor próbáld ki a trükkös bringákat!



RIKSA



AUTÓVERSENY PÁLYA  
felfújható pálya versenyautókkal



CARRERA  TEREPASZTAL  
24m hosszú, kiépített időmérővel ellátott, 4
sávos, zártpályás verseny izgalmas szórakozást nyújt minden korosztály
számára. Az 1:32 méretarányú távirányításúautók széles választékát
biztosítjuk, legyen az Forma 1es, rally vagy gyári autó.



RETRO JÁTSZÓTÉR retro autók



REPÜLŐCSERKÉSZEK  
Azoknak ajánljuk, akiket érdekel a repülés,
szeretnének repülni és többet megtudni a légiközlekedésről.



GYŐRKŐCPANCSOLÓ  
Pedállal hajtható kis csónakok, vízidodgemek,
vízihengerek várják a ringatózni vágyó győrkőcöket.



GYŐR BIKE  
A közösségi kerékpáros rendszer a közlekedés egy új formája.
Egyesíti az egyéni közlekedés szabadságát a kötött pályás közlekedés
megbízhatóságával. A rendszer lényege, hogy minél több felhasználó
használja a kerékpárokat mindennapjaihoz ezáltal csökkentve a város
levegőjének szennyezettségét, a városi dugókat, zajokat és mindemellett fő
célja, hogy népszerűsítse a belvárosi utazásokhoz ezt a hatékony és
környezetbarát alternatívát.



DM NAPOZÓ



SZENTKIRÁLYI SZOMJOLTÓ

GYŐRKŐCMŰHELY  KAZINCZY UTCA


ELVARÁZSOLT UTCA  
Mokka játszóházak  
A Győrkőcfesztivál szervezői
mindig fontosnak tartották, hogy fiatal győri művészek is bemutatkozzanak a
fesztiválon. Idén is, ahogy eddig minden évben a MOKKA Alkotócsoport
iparművészei, kézművesei alkotnak a gyerekekkel.



TUDOR TÁBLÁS JÁTÉKOK  TUDOR JÁTÉKCSALÁD  egyedi készítésű
stratégiai táblás játékok 

Izgalomra, játékszenvedélyre, győzni akarásra itt
is szükség van, mint a felnőttek játéktermeiben. A győrkőcök 10 társasjátékkal
élhetik át mindezt, egy játékos triciklivel kísérve, ami mindig ott bukkan fel,
ahol a leghosszabb a sor.



homoludens.hu
társasjátékok

Társasozzunk
együtt
a
9.
Győrkőcfesztiválon! Egyszemélyes logikai játékok, kétszemélyes stratégiai
játékok,
családi játékok, készségfejlesztő játékok, csapatjátékok.
Gondolkodósak, és olyanok is, amikhez nem kell gondolkodni.



MÁTRAI WOOD LOGIKAI JÁTÉKOK



ESÉLYHÁZKÉZMŰVESKEDÉS  Kreatív foglalkozást kavicsfestéssel, a
mindennapi életben is használt anyagok felhasználásával (parafa dugó, papír
guriga, csipesz)



ARRABONA SAKKISKOLA  
Az Arrabona Sakkiskola SE Győr egyik
legújabb sakkegyesülete, melynek keretében versenysakkot oktatnak
gyerekeknek. Az egyesület célja az utánpótlásnevelés. Fontos feladatuknak
tartják, mind a sakkjáték megszerettetését és ezen át a logika fejlesztését,
mind a siker és kudarctűrő magatartáshoz és a tanuláshoz vezető pozitív
attitűd kialakítását.

GYŐRKŐCKÖZPONT
BÉCSIKAPU TÉR


KÖZPONTI INFORMÁCIÓ  
Az a hely, ahol a Győrkőcfesztiválon mosolygós
felnőttek tájékoztatják a mosolygós gyerekeket és szüleiket, és ahol
szombaton 10 órától a leadott mosolygós fotóért cserébe Győrkőckarszalagot
vehetnek át a gyerekek 014 éves korig. A karszalag ingyenes belépőként
szolgál minden fesztiváljátékhoz, és feljogosít a fesztiválkedvezményekre.



ÓRIÁSKERÉK



GYŐRI JÓSÁGSÜTI
 a Magyar Gyermekmentő Alapítvány akciója



GYSEV JÁTÉKOK  
A Győrkőcfesztiválra vonattal érkező családoknak
kedvezményt nyújtó GYSEV kisvonata játékokkal zakatol Győrbe.

ZECHMEISTER UTCA


BASIC HINTAYO

Le és föl, föl és le röpül a hinta, s vele a gyerekek.



E.ON ENERGIASZIGET  
Az E.ON nagy hangsúlyt fektet a legfiatalabbak
figyelmének felkeltésére a fenntartható környezet fontossága iránt, a kicsik
„tudatos fogyasztói” viselkedésének és ismereteinek fejlesztésére, valamint a
gyerekek aktív bevonására a családok energiafelhasználási szokásainak
fejlesztésébe. A Győrkőcfesztivál remekül illik azon események és
kezdeményezések sorába, amelyeken keresztül az E.ON felhívhatja a
gyerekek és a családok figyelmét az energiatudatosság, a környezetvédelem,
a takarékosság fontosságára.
A fesztiválon külön programhelyszínt is ad az E.ON a Zeichmeister utcában,
ahol a gyerekek játékos formában ismerhetik meg, mit is jelent az
energiatudatosság, a fenntarthatóság, megismerkedhetnek a mai innovatív
energetikai megoldásokkal, és mindeközben még E.ONos ajándékokat is
nyerhetnek.
Gyere el te is, játssz és tanulj velünk, hiszen Mindenki energiája számít!

GYŐRKŐCVARÁZSHÍD  RÁBA KETTŐ HÍD


VERKLIS KARAOKE  A verklis karaoke a Bab Társulat egyedülálló
műsorszolgáltatása. A verkli és az mp3 együttesen teszi lehetővé, hogy
régimódi zenekísérettel bárki elénekelhesse kedvencét.



JÖVŐBE LÁTÓ KÉSZÜLÉK 
 Bab Társulat legújabb játéka



OKOS HOMOKOZÓ  
Az Okos Homokozóban megelevenedik a
homokfelszín, és a rajta megjelenő térkép kezünk munkája nyomán alakul és
színeződik át, élőmozgó, interaktív felületként. Ha beletúrunk, sötétkék
tenger tűnik fel, ha felpúpozzuk, szigetvilág zöldül elő. Hegyet építhetünk,
esőt varázsolhatunk másodpercek alatt. A Homokozója egyszerre nyújt
önfeledt szórakozást és maradandó természettudományos élményt az egész
családnak!



TÁLCÁS JÁTÉKOK  
A Tálcás Játék a Bab Társulat lelménye. Kimaradni
nem érdemes!



BÁBAKUKUCS  a BábAkalács Társulat kandika színháza. Mi az a
Bábakukucs? Kívülről egy egyszerű mutatványos bódé. Ám, aki bekukkant a
gömbölü likon, az igen szép gyönyörűséges dolgokat láthat benne. Kétszer
sohasem teljesen ugyanazt. Ugyanis a képek odabenn életre kelnek.
Személyre szóló bábszínházukban mesék elevenednek meg. Hogy mely
mesék, mely szereplőkkel, az legyen titok. A játékmester mutatványos hölgy
és a kíváncsi kukucskáló közös titka. Mert a titkokat mindenki szereti. Titkokat
kilesni még inkább. Hát még, ha a titok tudója ettől nem lesz kevesebb ember,
sőt nem mindennapi élménnyel gazdagodhat. Kilépvén saját világából,
részese lehet egy mesének, ami karnyújtásnyira a nézőtől, pillanatokra bár,
de kizárólag neki mutatkozik meg. S máris jöhet a következő leskelődő, s a
neki választott meglepetés. Aki türelmesen a sorára vár, annak is
gondoskodnak a szórakozásról. Hogy hogyan? Legyen az is titok. Aki
kíváncsi, győződjék meg róla személyesen.
A Bábakukucs az 1600as évektől a 19. század elejéig virágzó vásári
mutatvány, a "Guckkasten", avagy kandika láda egyedi módon
továbbfejlesztett változata. "A guckkasten produkció nemcsak titokzatos, de
személyre szabott is, hiszen mindenki a saját "nagy utazására" fizet be,
egyedül adja át magát a mágikus világ vonzásának, egyedül ül a csudadoboz
elé, s az élmény is csak az övé, amiről később élethosszig mesélhet." (Kolta
Magdolna: Képmutogatók)



HINTAYO CLASSIC  Ezer kis láb lendülete, energiája hozza mozgásba a
hatalmas hajóhintát. Évek óta az egyik legnagyobb kedvenc.



HÍDI VÁSÁR 
 
kézművesek, mézpörgetők, foltvarrók, szövők, fonók (nem
pókok) árulják portékájukat.



LABDACSATA 
 avagy szerezd vissza tavasz tündér varázspálcáit.
Százszorszép tündér varázspálcáit elcsente a Hidegszél várban élő gonosz,
Agurmagur mágus. A varázsbotokat vár tornyaiban rejtette el, onnan kell
megszerezned társaddal együtt. A küldetésetek nem lesz könnyű, mert a
gonosz Agurmagur, a pálcák fölé varázslabdákat szórt. Jól gondoljátok át,
hogy mit lát a szemetek, mit csináljon a kezetek, mert a toronyból úgy kell
megszereznetek a varázsbotokat, hogy minél kevesebb labda hulljon alá,
különben feléred a gonosz mágus. A küldetés győztese az lesz, akinek a
legkevesebb labda lesz a zsákjában.

GYŐRKŐCCIRKUSZ  VÁRÁGYÚK


UNGÁR ANIKÓ BŰVÉSZTANODÁJA  
Ungár Anikó és Zsirai Lajos tanítja a
legifjabbakat a varázslás tudományára. Minden trükk egy kincs! Érdemes
megkeresni őket a Várágyúknál!



RIPPEL AKADÉMIA ARTISTA PARK  
A Győrkőcfesztivál alkalmával
kivonulnak artista eszközeikkel, és lehetőséget adnak a rendezvény minden
kíváncsi látogatójának hogy kipróbálja, milyen artistának lenni.
Különleges eszközeiket edzőik, és profi artistáik segítségével, szakmai
felügyeletével bárki kipróbálhatja. Aki ellátogat hozzájuk, hatalmasakat
ugrálhat az akrobatikai gumicsíkon, vagy a versenygumiasztalon. Felmászhat
magasra a különböző légtornász eszközökön. Egyensúlyozhat drótkötélen,
vagy slacklineon. Kipróbálhatja a zsonglőrözést, és a görgőzést is.
Egy interaktív cirkuszt fognak Győrbe varázsolni, aminek a kapui mindenki
előtt nyitva állnak. Várunk szeretettel minden kis, és nagy gyereket! Legyél te
is artista a Rippel Akadémia Artista Parkjában a 9.Győrkőcfesztiválon!



MINICIRKUSZ 
 A Tintaló Cirkusz egy szokatlanul kicsi cirkusz, ahol 1620
gyermek számára van férőhely. És csak gyerekek számára! Ide bizony a
szülők nem léphetnek be!



CIRKUSZ MECHANICUS  Szenzáció! Megérkezett a Tintaló Társulás
automata színháza, a CIRCUSZ MECHANICUS. Egy vándorcirkusz életének
csöppet sem monoton hétköznapjai. Csak itt! Csak most! Csak Önöknek!
Most megtekinthetik, mit csinál szabadidejében egy erőművész, melyik
sarokban üldögél a láthatatlan ember, szokotte pihenni a cirkuszigazgató,
hogyan sziesztáznak az akrobaták!

CIRKUSZSZÍNPAD: Előadások
2016. július 2.  szombat
11 óra Ungár Anikó és Zsirai Lajos bűvészelőadása
15 óra Griff Bábszínház: Pintyőke cirkusz, világszám!
17 óra Ungár Anikó és Zsirai Lajos bűvészelőadása
19 óra BáBakalács Bábszínház: Jambóza Bábcirkusz

2016. július 3.  vasárnap
10 óra Griff Bábszínház: Pintyőke cirkusz, világszám!
11 óra Ungár Anikó és Zsirai Lajos bűvészelőadása
15 óra BáBakalács Bábszínház: Jambóza Bábcirkusz
17 óra Ungár Anikó és Zsirai Lajos bűvészelőadása


JAMBÓZA BÁBCIRKUSZ  BÁBaKALÁCS BÁBSZÍNHÁZ  
Pantomim és
marionettjáték kevés szöveggel, zenére. “Figyelem, figyelem! Világkörüli
útjáról visszatért és most Önökhöz is ellátogat a világ legkisebb cirkusza, a
Jambóza Bábcirkusz. Tessék csak, tessék! Tekintsék meg a világ összes
tájáról idesereglett művészek fantasztikus produkcióit. Mirabella, a
lábujjhegytáncosnő egyedülálló mutatványa! A három "Zsákk" bravúros
ugrószáma! Az idomítás csodái! Bűvölet és szemfényvesztés! Lánctépő és
szabaduló erőművész, a testnek és léleknek diadala! Bohócok! Csak ma este,
és csak nálunk! Porondmester: Mügemajom. Csak tessék, csak tessék! Itt a
soha vissza nem térő alkalom!”



PINTYŐKE CIRKUSZ, VILÁGSZÁM!  A Griff Bábszínház előadása.
Mit csinál egy cirkuszigazgató társulat nélkül? Bolyong, és sóhajtozik. És mit
csinál a két kóbor macska, MirrMurr és OrizaTriznyák, amikor vidéki
barátaikhoz utazva fülükbe téved ez a bolyongó sóhaj? Meghallgatják, és
mindent félre téve segítenek. Így történt, hogy hőseink a porondra, az
izgalom, a jókedv, és Pintyőke megsápadt művészi ambíciói pedig az egekbe
szálltak. Itt bizony cirkusz lesz, nem is akármilyen: világszám! Erről Csukás
István felejthetetlen mesehősei gondoskodnak.
Író: Csukás István
Színpadra alkalmazta: Szabó Attila
Rendező: Bartal Kiss Rita
Színész: Kosznovszky Márton
Bábok: Sipos Katalin
Zene: Bakos Árpád
Tervező: Sinko Szabina
Korrepetitor: Kovács Kata
Rendezőasszisztens: B. Szolnok Ágnes
Segédrendező: Hettinger Csaba

GYŐRKŐCHULLÁM  VÁRSÉTÁNY


GYŐRKŐCPANCSOLÓ  
medencék vízidodgemmel, vízihengerrel



MOBIL KALANDPARK  
Aki szeret mászni, csúszni, csüngeni és függeni, az
idén se hagyja ki a Győrkőc Kalandparkot!

GYŐRKŐCMESETÉR  RADÓSZIGET ÉSZAK


JÁTÉKOS TUDOMÁNY 
 Elmés játékok és mesés, apró kísérletek.
7 játszótér egy helyen:

Tudományos játékok: légágyú, óriás nagyítólencse, pörgettyűk,
camera obscura, szögek, repülsz vagy nem, építsünk hidat, óriás
buborék, rakétakilövő állomás

Ügyességi fejlesztő szerkezetek: sajt tábla, elefánt talp, vak
kirakó, kapd el ha tudod, madárka száj, labirintus játék, labda ütögető,
tikitaki dobáló, akasztós célbadobás

Ördögi lakatok és logikát igénybe vevő szerkezetek
: fém
ördöglakatok, köteles talányok, fa lakatok, kirakók, többrészes 3D
kirakók, logikai talányok, karika szabadítók, golyós labirintusok,
tangrammok, hordó lovaglás, tandem sítalp, béka katapult, mocsár
járó, korong csúsztató, diótörő, erőmérő, egér futtató

Népi játékok: golyós játékok, autó és vonat pályák, építő
játékok, logikai játékok, labirintusok, memória játékok, kalapálós
játékok, öltöztetős játékok, fűzős játékok

Óvodások sátra: egykerekű bicikli, ördögpálca, gyro gyűrűk,
buzogányok, meteor, gyűrűs pálca, dobó karikák,
tányér pörgetés, diabolók

És egy zsonglőr sziget!



KAEG JÁTÉKOK
 Vadászpróba a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. szervezésében
:

griffmadár keresése a magaslesről, erdei cserkelés, sárkányvadászat
csúzlival, mérlegelés, képpárosítás
 Virtuális Céllövölde  A KAEG Magyalosi Lőtér szervezésében



VERSJÁTSZÓTÉR  
Verses játékok, játékos verselések a költőkkel, írókkal


Amikor az ember gyermeke mesét, regényt, verset olvas, néha rátör a
kíváncsiság,
hogy
bárcsak
beszélhetne
személyesen
a
meseregényvers írójával. Jó lenne megsimogatni vagy megkérdezni,
hogy miért úgy alakult annak vagy annak a sorsa. Vagy egyszerűen
csak focizni, szotyizni, szórakozni velük! Hogy nézhet ki egy
gyerekeknek író felnőtt?? Mi a kedvenc kajája? Jó tanuló volt? Kitűnő?
Esetleg kapott ő is beírást? Sokat töpreng egy versen vagy mesén,
vagy csak úgy zubognak ki a szavak a tollából? Egyáltalán kézzel
írnak, vagy klaviatúrát püfölnek?? Ezt mind, meg még ennél többet is
megkérdezhettek
a
gyerekeknek
író
felnőttektől
a
8.
Győrkőcfesztiválon, a VERSJÁTSZÓTÉRen, ahol a kortárs magyar
gyerekirodalom legcsodásabb költői, meseírói várják a győrkőcöket:
Kolozsi Angéla, 
Szabó Borbála ,
Szabó T. Ann
a 
Tóth Krisztina 
Varró
Dani
;



Tudod kik rajzolják a mesekönyvek hőseit, fáit, virágait, állatait?
Találkozz 
Rofusz Kingával
, Szalma Edittel ,
Szegedi Katalinnal
, 
kedvenc
illusztrátorainkkal
;
alkossatok
együtt,
rajzoljatok,
készítsetek papírbábokat!
Minden játék után jutalmad egy versesmesésrajzos lap, melyet a
GYŐRKŐC
KÖNYVKÖTÖDÉBEN
összefűzhetsz
a
saját
versesköteteddé 
Törőcsik Kata 
győri papírművész segítségével.
A meseházban 
Boldizsár Ildikó mesél és gyógyít gyermeket és
felnőttet egyaránt. “Menni kell egy úton, meg kell küzdeni az elénk
kerülő kihívásokkal, és ez majd alakítja az embert. Az európai
mesékből megtanultam cselekedni, céltudatos lenni, a keleti mesékből
pedig megtanultam elfogadni.”







GYŐRKŐCPANCSOLÓ 
 
pedállal hajtható kis csónakok, vízidodgemek,
vízihengerek várják a ringatózni vágyó győrkőcöket.



BLOOM  
Csodára képes elemekből építhetnek a gyerekek. A formáknak
csak a fantázia szab határt.



NÉZZ, LÁSS, ALKOSS!  
A képzőművészet csodálatos dolog. Nézni is,
csinálni is. 
Csermák Zsuzska és Szarka Fedor Guido fiatal győri
képzőművészek és barátaik fantasztikus képes kalandra hívják a gyerekeket.
Megelvenedő festményklasszikusok, rajzológép és akciófestés várja
fesztiválozókat.



ÉLMÉNYMŰHELY  
Az ÉlményMűhely – Nemzetközi Mozgalom az
Élményközpontú Matematikaoktatásért 2008ban
indult
útjára a
magyarországi Ars GEometrica művészet és tudományközi találkozók
nemzetközi elismertségnek örvendő tudósai, művészei és pedagógusai
összefogásával. Rendezvényeinken játszani és felfedezni hívnak minden
érdeklődőt. A céljuk, hogy megmutassák: a matematika a közös élmények,
felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze.
Nem mindennapi feladatra vállalkozhatnak a 2016os GYŐRKŐCFESZTIVÁL
résztvevői! Bárki bekapcsolódhat a csaknem 1000 elemből álló, 5 méter
átmérőjű és 3 méter magas 4Dframe óriáskupola megépítésébe. Közös
vállalkozásunkat azonban csak akkor vihetjük sikerre, ha együttműködik
mindenki és nem csak a lenyűgöző szerkezetet, de baráti közösséget is
építenek a folyamat során.
Az építkezőket a világ legnagyobb matematikaiművészeti közössége, a
Bridges Organization (
www.bridgesmathart.org(link is external)
) közösségi
igazgatója és a finnországi Jyväskyläi Egyetem kutatója, Fenyvesi Kristóf
segíti.
Élményműhely játékok:
 4Dframe Óriáskupola építés Fenyvesi Kristóffal
 Molekulafoci, nanotechnológiai kosárlabdabajnokság és óriásfraktálépítés
S
zabó Ildikóval, az ÉlményMűhely pedagógiai vezetőjével
 Hatalmas ÉlményMűhely JOMILIŐRÜLET Lukovics Lászlóval, a Jomili
művészetimatematikai alkotójáték feltalálójával



KALANDJÁTÉK MESEORSZÁGBAN
(Bóbita Bábszínház)
Mesék szereplőivel találkozhatnak és játszhatnak a gyerekek. A szabadtéren
felépített Meseországban 7 történet helyszínére vezeti a látogatót a
„mesefonal”.
1. Lúdas Matyi vándorútjára  egy pallón kell fakanálon tojásokat átvinni
Tóbiás óriás szájához, miközben Galibát, a libát szorongatják a gyerekek a
hónunk alatt...
2. Csipkerózsika várához  egy rózsákkal befuttatott alagúton juthatnak be a
palotába, ahol ügyességünkön múlik a Királyfi és Csipkerózsika találkozása...
3. Hamupipőke otthonába  ahhoz, hogy Hamupipőke elmehessen a bálba,
segíteni kell neki a magok (fagolyók) válogatásában...
4. Nagymama házába  a nagymama szerencsésen túl van a farkas kalandon,
így mindenkit szeretettel vár egy kis kóstolóra, amelyen csukott szemmel kell
kitalálni, hogy mit is kínál a nagyi...
5. Aranyhal tavához  itt ki kell fogni a szerencse aranyhalát egy horgászbot
segítségével...

6. Az aranydiófához  ki kell találni, hogy melyik aranyszálat kell eloldozni
ahhoz, hogy az aranydió lehulljon... (Az aranydióban egy találós kérdés lapul!)
7. A háromfejű sárkány barlangjához  végül meg kell küzdeni a sárkánnyal,
no nem karddal, hanem bűvös labdákkal, melyektől hátrahanyatlik a sárkány
összes feje...


FELHŐVADÁSZAT  A Felhővadászat felhőtlen szórakozás: izgalmas
ügyességi játék gyerekek számára, melyet a Pilóta a Légikisasszony
segítségével irányít. Az ifjú felhővadász helyet foglal a repülőgépben, s a
felhőkapkodó szerkezettel három, a repülőgép előtti kötélen lecsúszó felhőt
kell eltalálnia. Hajrá!



VITÉZ LÁSZLÓ BÁBJÁTÉK AUTOMATA  "Bedobod a valamit, és kijön a
valami." Ha például gyerekrajzot tuszkolnak a gyerekek az automatába, mese
lesz, mi kijön.



SZÍNÉSZ DIPLOMAOSZTÓ  
akár színész is válhat bárkiből, ha kipróbálja



CSUKÁS ISTVÁN MESEKIÁLLÍTÁS  MirrMurr, Oriza Triznyák, Sebaj
Tóbiás, a Nagy Hohoho horgász, PomPom, Süsü a sárkány... és még
nagyonnagyon sokáig sorolhatnánk társaikat! Ők, Csukás István halhatatlan
mesefigurái. Méltán mondhatjuk, hogy a Mesebirodalom "Örök Darabjai",
akiken valóban nem fog az idő vasfoga. Megszületésük óta immár több mint
negyven év telik el, de napjainkban, gyermekeink számára még ma is éppen
olyan kedves és létező figurák, mint amilyeneknek mi, mai felnőttek éltük meg
egykor, gyermekkorunkban. Ők tehát valóban kikophatatlanok! E csodás
mesebeli főszereplők "Süsü és Barátai" címen e kiállítás keretében "teljes
embernagyságban" most a valóságban is megjelennek, kilépve a
mesekönyvek, mesefilmek világából. A Kossuth, Prima Primissima, József
Attila – díjjal és a még számos egyéb szakmai nívós elismeréssel kitüntetett
kortárs magyar író, költő és esszéíró figuráit Megyeri János szobrászművész
kelti újra életre tárlatában, egy, a Csukás István országos utazó kiállítás
keretében! A művész által megalkotott egyedi mesevilág öt jelenetből áll,
amely több mint 10 nagyméretű figurát mutat be az érdeklődőknek a már jól
ismert mesékből, úgy, ahogyan ezt még máshol sehol sem láthatták az
országban! Az életre kelt mesehősök Balatonszárszóról indultak "hódító
útjukra" Csukás István pártfogásával, s a közeljövőben az ország számos
pontján is bemutatkoznak a nagyközönség előtt mind a gyermekek, mind
pedig a felnőttek örömére.

MESESZÍNPAD  MESEREND  előadások
2016. július 2. szombat
11.00 Álomzug Társulás: A kesztyű
14.00 Bóbita Bábszínház: Szélkötő Kalamona
15.00 Langaléta Garabonciások: Háry János és más huncutságok
16.00 Mesebolt Bábszínház: Az égig érő fa
2016. július 3. vasárnap
10.00 Mesebolt Bábszínház: Az égig érő fa
14.00 Bóbita Bábszínház: Szélkötő Kalamona
15.00 Álomzug Társulás: A Kesztyű
17.00 Langaléta Garabonciások: Háry János és más huncutságok


SZÉLKÖTŐ KALAMONA BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ  
Amikor a főkirály,
valamennyi királynak a királya nem adta a lányát Kalamonának, az fogta
magát, és a Szelet megkötötte. És az egész országvilágban nem találtatott
egyetlen teremtmény, aki a Szelet megszabadítsa. Csak a szegényember
meg a szegényasszony legkisebbik fia, a Rontó – akinek életében nem
sikerült még soha semmi – vállalkozott, hogy vadkanokon, ördögökön meg
varázsos asszonyokon keresztül elmegy a hetedik világ végéig, hogy ott a
Kalamona palotáját, s benne magát Kalamonát megtalálja, s hogy a
megkötött Szelet eloldja. Színházi forgatag bábbal, tánccal, fénnyel, földdel,
vízzel, levegővel, népmesekincsünk talán legmozgalmasabb darabja nyomán.
Dramaturg: Nagy Orsolya
Díszlet, jelmez és bábtervező: Boráros SzilárdZeneszerző: Bogárdi Aliz,
Jankó Mátyás
Koreográfus: Fitos Dezső, Kocsis Enikő
Rendező: Markó Róbert
Játsszák: Czéh Dániel, Kalocsányi Gábor, Matta Lóránt, Papp Melinda,
Vadon Judit, Komlóczi Zoltán m.v.



ÁLOMZUG TÁRSULÁS: A KESZTYŰ  
Utazótáskával, napernyővel és
térképpel a kezében egy bolondos, furcsa hölgy járja a világot…
Ahol az órája teaidőt mutat, megpihen egy kicsit, és bőröndjéből különleges
tárgyak, figurák kerülnek elő. S ha már ott van, miért is ne mesélne egy kicsit?
Játszótársai apró bábok, használati tárgyak,és nem utolsó sorban a gyerekek!
A mese azt a közismert történetet dolgozza fel, melyben szeretni való
állatfigurák találnak otthonra és élnek barátságban egy elhagyott kesztyű 5
ujjában.

Előadást létrehozták: Tóth Krisztina, Papp Melinda, Rácz Benedek, Czapp
Ferenc, Pápa Krisztina, Gráfel Judit
Játssza: Tóth Krisztina


LANGALÉTA GARABONCIÁSOK 
Háry János és más huncutságok
Nyomon követhetjük Háry János vitézi tetteit a Napóleon elleni csatában,
megismerheti törökországi kalandjait. Mindezt a Langaléta Garabonciások
fergeteges, humoros gólyalábas előadásában.



AZ ÉGIGÉRŐ FA MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ  
Egyszer volt, hol nem volt,
hetedhét országon is túl, ahol örökké virítanak a kertek, kacsalábon forognak
a paloták és táltos malac röpköd a háztetők fölött, élt egyszer egy kiskondás
meg egy királykisasszony. Egy fiú meg egy lány. Két mai fiatal a klasszikus
mesei kalandok útján – táltos hátán repülve, égigérő fára mászva, három pár
vasbocskort elkoptatva – indul el, hogy végül megtalálják egymást.
Kormos István verses népmesefeldolgozásában az ismert történet találkozik
a modern költészettel, ég a földdel, fenti világ a lenti világgal. Köztük pedig
öröktől fogva ott áll az égigérő fa.
Dramaturg: Gimesi Dóra
Zenei szerkesztő: Horváth Károly
Tervező: Boráros Szilárd
Rendező: Rumi László
Szereplők: Kovács Bálint, Lehőcz Zsuzsa, Takács Dániel

KONCERTEK:
2016. július 2. szombat
10.00 Belvárosi Betyárok
18.00 Tamás Éva Játéktára: Álombuborék
2016. július 3. vasárnap
11.00 Tamás Éva Játéktára: Hónaprólhónapra
16.00 Belvárosi Betyárok


BELVÁROSI BETYÁROK  
A Belvárosi Betyárok két éve utazó
gyerekzenekar, műsoruk saját dalokból áll. Ezeknek a daloknak a hősei a
valóságban is létező gyerekek, akik rengeteg kalandon keresztül szólnak
egyszerre a legkisebbekhez és a felnőttekhez is. A koncerten a legfontosabb,
hogy a közönség is részese az előadásnak: közös éneklés, rávezető
játékok, és a dalokhoz tartozó koreográfia tartják mozgásban a gyerekeket.
A Betyárok hangszerismertetővel és elsősorban a közös éneklésre épülő

műsorukkal koncerteznek az ország intézményeiben, fesztiválokon és külföldi
magyar közösségekben is (pl. Dánia, Franciaország). Első lemezük 2016
őszén fog megjelenni.


TAMÁS ÉVA JÁTÉKTÁRA: ÁLOMBUBORÉK
“Ez a harmadik lemezünk, ám abban az első, hogy ezúttal minden szöveget
és dalt mi írtunk, közösen. A „mi” természetesen a Játéktár csapatát  Bogárdi
Alizt, Pozsgai Tamást és Baksa Pétert jelenti. A lemezbe a
szívünketlelkünket beletettük, s azt is szem előtt tartottuk, hogy a Játéktárra
jellemző interaktivitás továbbra is megmaradjon. Aki látott már akár egy
előadásunkat is, az tudja, nem arról van szó, hogy kiállnak a művészek,
énekelnek, zenélnek, majd meghajolnak, és levonulnak. Nálunk nagyon
fontos, hogy bevonjuk a közönséget, mert hisszük, hogy így lesz igazán nagy
élmény egyegy előadás. A gyerekek ezt nagyon szeretik a felnőttek helyzetét
pedig azzal könnyítjük, hogy nem Ők jönnek a színpadra, hanem én megyek
a közönség közé. Ez egyedi és talán szokatlan, de bárhol lépünk fel, falvak,
városok, óvodák, iskolák, fesztiválok, mindenütt befogadják az emberek.
Együtt él és játszik velünk a közönség. A lemez is interaktív, a dalok sorrendje
valóban egy játék menetét követi, azaz nekiállhat a család, meghallgathatja,
táncolhat, énekelhet, és együtt kikapcsolódhat.”

BABAKERT  RADÓSZIGET (ÉSZAK)


GOMBA UGRÁLÓ  
Gombamód szaporodnak a játékok ezen a fesztiválon!
Főleg eső után! A pöttyös kalapú gomba óriásira nőtt, sok győrkőcnek adhat
otthont.



VIDÁM KÖLYKÖK  
Szivárványos, hintás, csúszdás, homokozós mesevilág 3
év alatti csöppségeknek. A Tappancs Játszóház és a 
Vaskakas Bábszínház
közös játékai.



RINGATÓ  
A Ringató nem műsor, nem valamiféle előadás, hanem családi
művészeti nevelési program. Fontos a zenei élmény és, hogy a résztvevő
felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék és éneklés örömét. A program
mintát ad a szülők számára, hogy hogyan kezdődhet a családban a zenei
nevelés. Győrben, a Győrkőcfesztiválon négy foglalkozásvezető, négy
időpontban énekel és játszik a 03 évesekkel és szüleikkel a Babakertben.
Ringató foglalkozások
:
szombaton és vasárnap 11 és 16 órakor



KISKASTÉLY UGRÁLÓ

Kis kastély kis csúszdával, igazi győrkőcöknek!



MAMINBABA 

július 3. vasárnap 15.00kor torna picikkel


GYŐRKŐCMULATSÁG  RADÓSZIGET (DÉL)


FALUKÖZPONT:
LIPPENTŐ MEZŐ ÉS JUHÁSZ ZENEKAR
Szabad a tánc! Kocsis Enikő, Fitos Dezső a Lippentő Táncegyüttes no meg a
Juhász Zenekar muzsikusaival gondoskodnak a jó hangulatról.



MOLYOLDA  RÉGI JÁTÉKGYŰJTEMÉNY  
Visszarepülünk az időben,
körülbelül 100 évet. Olyan játékok gyűjteményét láthatják, melyeket már
elfelejtettünk vagy játsszuk, de más formában. Esetleg ugyan úgy, de nem
tudjuk, milyen régi szerkezet is van a kezünkben. Mind a megvalósításban,
mind az arculatban a századelő hangulatát idézzük. A két játékvezető,
ruhájában, a környezet kialakításában, ezt a hangulatot idézi egy körbekerített
kis múltbéli sziget helyszínén. Játékaink: Kis pedálos fém autó, 1939es
modell, s szintén ebből a korból Babakocsi, Háromkerekű bicikli / Veloszipéd
szerű /, Hintaló. Talán a teke elődje lehet egy asztali játék. Kisgyermeket
húzogatható fa kocsi, Traumatrop, Sorban álló katonák, Csodadob,
Üveggolyózás, Biciklizős Paprika Jancsi. Felnagyítva: malom, dáma,
kockázás, mese kocka, építő kocka, nyeles  és zsinóros csigák, s végül, de
nem utolsó sorban, a varázslatos papírszínház, mint egy kis kiállításki része.



PASZULYKERENGŐ  Bab Társulat  
Magyar népmesei elemeken alapuló
interaktív mese és játék, öt játékmesterrel, szellemes ügyességi
gyakorlatokkal. Lesz ágyúval célzás, karikadobás és kulcsvadászat is.
Kalandra fel!



KEREKESZTENDŐ
 A négy évszak játszodája:
Termő tavasz: 
Élő állat bemutató, termés kép festés, gazdák tavasza
bemutató tábla, gyapjú állatkészítés
Vetéstőlaratásig: 
Lisztező játékok a legkisebbeknek, búza őrlés kézi
malomkővel, saját liszttel csiga tészta készítés, búzától a kenyérig bemutató
tábla
Kamra töltő őszidő: 
Kukorica csuhé örök virág készítés, lúdtollal írás, bodza

tinta pecsételés, játékos befőzés, régmúlt őszidő bemutató tábla
Télen a fonóban: 
szövésfonáshímzésvarrás, gyapjútól a fonálig bemutató
mindennapi népviselet szabásvarrás, útravaló tűpárnavarrás


KIS PÁSZTOR JÁTSZÓHÁZ  
Ismerkedés az állattartó gazdák
mindennapjaival, az őshonos magyar állatfajtákkal. Kiskacsa és kisgida
simogatás, fajátékokból tanyaépítés, amit meg kell védeni a betolakódoktól
csúzlival. Számtalan feladat vár a kispásztorokra: árnyék elismerése, lábnyom
párosítása, patkólépegetés, célbadobás, hordólovaglás.



KEZÜNK KINCSEI
 Csuhéfonás, gyertyamártás, tűzzománc, papírmerítés
Százlábú, gólyaláb, óriás jenga, lápjáró, akasztó, óriásmalom, bubuc



CSALÁDIA FILMSZÍNHÁZ  Bab Társulat Klasszikus diafilmek fényes
nappal! Főbb szerepekben: a közönség apraja  nagyja...



LÓVERSENYPÁLYA  Bab Társulat Nemzeti Győrkőc Vágta, ahol számít a
gyorsaság, a pontos célzás, és természetesen a győzelem! Lóverseny
ötvözve a célbadobás művészetével és a képzőművészettel. Az utóbbit
jórészt a közönség soraiban vélhetjük felfedezni...



TEKERGŐTÉR 
 Bodor Éva és Grosschmidt Erik 
Egyedi tervezésű és
kivitelezésű játékok gyűjteménye. Olyan játszótér, ahol a gyerekek és játékos
kedvű szüleik egyaránt jól szórakozhatnak, és próbára tehetik ügyességüket.
Ezen a játszótéren lehet tekerni  forgatni  húzni  tolni  billenteni  fújni  és
főleg gurítani. A szabályok minden esetben egyértelműek, a sikerélmény és a
jó hangulat garantált.



ROCKING HORSE
 az ország legnagyobb hintalova



VIRGONCKODÓ JÁTSZÓHÁZ
nagyméretű fajátékok.



IKER LÁDAVASÚT  
Akár egy igazi mini hullámvasút! A ládavasutat könnyű
megszeretni, bárhol bukkan fel, hamar a gyerekek kedvence lesz, ami nem is
csoda, hiszen igazi élmény a gondtalan suhanás az apróságoknak.



PÖTTYTUSA  
Pöttytusa és Pöttyös kártya cserebere pont a Győrkőc
fesztiválon! 
Készíts Te is saját szurkolói kártyát, vagy hozd ki saját
kártyáidat és cserélj!
A szurkolói kártya készítéshez szükséges kihívást, a 3 próbát (1 perc
ugrálókötelezés, 1 perc páros lábú szökdelés, és helyből távolugrás) a



Magyaros népi


és hagyományőrző

Pöttyös standnál hostessek segítségével teljesíthetik a gyerekek, tetszőleges
sorrendben. Az így kapott pontszámokat saját szurkolói kártyán kapja kézhez
mindenki, melyet betehet a kártyagyűjtő albumba sportolóink mellé.
Mindemellett a meglévő sportolói kártyák cseréjére is lesz lehetőség a
Pöttyös kártyacsere ponton!


OTP BANK CSOK PONT  Szülőmegőrző  
Miközben a gyereke játszik,
pihenjen meg Szülőmegőrzőnkben, ahol kollégáink hasznos információkkal
várják a következő témakörökben:
Ingatlanfinanszírozási tanácsadás
Lakáscélú állami támogatások ismertetése
Karrierlehetőség az OTP Pénzügyi Pont csapatában

GYŐRKŐCMULATSÁG: MESEREND
2016. július 2. szombat
11 óra Pályi János: Vitéz László
13 óra Fülöp Joci (Ciróka Bábszínház): Az aranyszőrű bárány
15 óra Fabók Mancsi Bábszínháza: A halhatatlanság országa
17 óra Langaléta Garabonciások: Háry János és más huncutságok
19 óra Fülöp Joci (Ciróka Bábszínház): Az aranyszőrű bárány
2016. július 3. Vasárnap
11 óra Álomzug Társulás: Az esthajnalcsillag születése
13 óra Fülöp Joci (Ciróka Bábszínház): Az aranyszőrű bárány
15 óra Fabók Mancsi Bábszínháza: A halhatatlanság országa
17 óra Pályi János: Vitéz László



PÁLYI JÁNOS: VITÉZ LÁSZLÓ  
A tradicionális vásári bábjátékban
pirossipkás, vidám fickó palacsintasütőjével tanítja móresre az ördögöket és
magát halált is. Sziporkázó, életvidám kesztyűs bábjáték, melyet vásári
mutatványok előznek meg. Még az is kiderülhet, hogy a közönség soraiban
zsonglőrtehetségű gyerekek foglalnak helyet.
Az előadásban nyújtott alakításáért Pályi János számos nemzetközi és hazai
fesztiválon a legjobb bábjátékos díját nyerte el.
“Pályi János pedig a legkiválóbb bábszínészek közé tartozik. Vitéz
Lászlójátéka azért reveláció, mert miközben gondosan megőrzi az eredetit,
tovább is építi a saját szája ízének megfelelően.”

Bóta Gábor kritikus
Tervező: Majoros Gyula Blattner Gézadíjas
Rendező: Kovács Ildikó Blattner Gézadíjas
Játssza: Pályi János Blattner Gézadíjas


FABÓK MANCSI BÁBSZÍNHÁZA: A HALHATATLANSÁG ORSZÁGA
Gazdag népmesekincsünk mindegyike szimbolikusan az emberi Élet valós
céljait, küzdelmes feladatait és az odáig vezető út nehézségeit tárja elénk.
Mesénk főhősét az emberiség örök misztériuma hajtja: létezike az Örökélet
Halhatatlanság Országa?
Királyfink hosszú útja során csodatevők segítségével, végül célba ér. Sokáig
mégsem tudja élvezni az időtlenséget, erős honvágya miatt visszatér
meglátogatni apját, anyját. Ám míg ő Halhatatlanság országában néhány
napot tölt el, addig a földön több ezer esztendő szalad el. Ezért szüleit sem
találhatja meg, s az elárvult királyfira ekkor rátalál még az öreg Halál is. Végül
a Halhatatlanság országának királynője és a Halál küzd meg egymással a
királyfiért…
Előadják: Fabók Mariann (bábos mesemondó), Keresztes Nagy Árpád,
Orbán Dénes (főkolompos)
Díszlet:
Mátravölgyi Ákos
Bábok:
Opra Szabó Zsófia és Lellei Pál



LANGALÉTA
GARABONCIÁSOK:
HÁRY
JÁNOS
ÉS
MÁS
HUNCUTSÁGOK  
Nyomon követhetjük Háry János vitézi tetteit a Napóleon
elleni csatában, megismerheti törökországi kalandjait. Mindezt a Langaléta
Garabonciások fergeteges, humoros gólyalábas előadásában.

GYŐRKŐCKALANDPART

MIHÁLKOVICS SÉTÁNY


X TRIAL  
2 felfújható óriás buborékban folyik a verseny egy speciális,
Xformájú ügyességi pályán



FELFÚJHATÓ KALANDPARK
 kihívás a kisebbeknek is



SIKOLY CSÚSZDA 
Adrenalin csúszda, a legnagyobb csúszási élmény




PLEXI MÁSZÓFAL  Az átlátszó falon rögzített fogásokba kapaszkodva lehet
feljutni a 7 m magas fal tetejére.



HULLÁMVASÚT  Le és fel, fel és le! Hullámzó utazásra várják a
győrkőcöket.

GYŐRKŐCÖKOLIGET  BERCSÉNYI LIGET


MANÓTANYA  
Igazi falu költözik a 9. Győrkőcfesztiválra! Aki szereti az
állatokat, ki ne hagyja a győrújfalui Manótanya programját, ahol megismerheti,
hogyan élnek a mezítlábas libák, a kurtafarkú kismalacok, a ma született
bárányok, az időjós szamarak és még azt is megtudhatják, hogyan bízzunk
kecskére káposztát.
A bátrabbak megsimogathatják az állatokat, a
legbátrabbak pedig lóra, pónilóra pattanhatnak!



REFLEX  
A Reflex Egyesület környezetvédelmi játékai



GYŐRSZOL  A GyőrSzol Zrt. játékai a környezetvédelem jegyében,
természetesen 
Kuka Bercivel
!



MADÁRTANI EGYESÜLET  
A Magyar Madártani Egyesület bemutatója,
játékokkal, kisfilmekkel, madárodú készítéssel.



DUNA MÚZEUM  “
Kerülj bele Te is a körforgásba! A Duna Múzeum sátránál
megtudhatod, mi mozgatja a víz körforgását és mitől forog a vízimalom. Az
esztergomi Duna Múzeum már több mint 40 éve várja látogatóit a víz
varázslatos világának felfedezésére. Állandó kiállításunkon a hazai víztörténet
jelentős eseményeit és alakjait, az ember és a természeti környezet
viszonyának folyamatos változását interaktív, családbarát formában
ismerhetik meg az érdeklődők.”



KÉK HULLÁMCSÚSZDA 
 Ne hagyd otthon a fürdőruhád!



GYŐRKŐC PANCSOLÓ Medence vízi dodzsemmel



INICIAL AUTÓHÁZ

GYŐRKŐCMEDENCESZÍNPAD
2016. július 2. Szombat


17.00 8. GYŐRKŐCOLIMPIA  EREDMÉNYHIRDETÉS
(utcai kosárlabda, atlétika, grundbirkózás)



20.00 A BOGÁR MUZSIKA ZENEKAR KONCERTJE 
A 2013ban
Fonogramdíjra jelölt Bogár Muzsika Zenekar egyedülállónak számít a hazai
zenei palettán. A zenekar létrejöttét a 2007ben Bogár Muzsika néven indult
zenésmondókás foglalkozások ihlették. Ennek nyomán alakult meg a Bogár
Muzsika zenekar. Fő célkitűzésük a zeneközpontúság, a kicsik számára
elérhető és érthető nyelvezetet használva. Ennek tükrében a Bogár Muzsika
zenekar koncertjei térbeli és időbeli zenei utazást kínálnak, miközben sok
fajta ritmust, dallamot és egyéb zenei elemet felsorakoztatva vonják be a
gyerekeket a zene értékteremtő világába, mindezt élőzenével teszik. Idén a
“Mese a picike szentjánosbogárról” című, második albumuk zenei anyagát
mutatják be országszerte, lemezbemutató koncertek keretein belül. A
hangzásában is megújult, lendületes és interaktív előadásmódban bővelkedő
koncertjeik szülőknek és gyermekeknek egyaránt szórakoztató és magával
ragadó közös élménnyé válnak.
A zenekar tagjai: Pintér Mónika  ének; Pálfy Zsolt – gitár, ének; Nemes
Zoltán – billentyűs hangszerek, ének; Demjén András – basszusgitár, lant,
vokál; és Adorján Gyula – dobok, ütőhangszerek, vokál.

2016. július 3. Vasárnap


13.00 8. GYŐRKŐCOLIMPIA  EREDMÉNYHIRDETÉS
labdarúgás, úszás, vízilabda, városok közti pontverseny)

(váltófutás,



18.00: ISZKIRI GYEREKZENEKAR KONCERTJE  
Az ISZKIRI egy modern,
vagány gyerekzenét játszó zenekar. Tagjai gyakorló apukák, akik főállásban
is gyermekekkel foglalkoznak. Ugyanakkor évtizedek óta profi zenészként is
működnek, a legkülönfélébb zenei stílusokban. 2011 tavaszán döntöttek úgy,
hogy civil foglalkozásukat és legfontosabb hobbijukat összekötik. Így alakult
meg az ISZKIRI gyerekzenekar, amelynek repertoárját könnyedén válogatták
össze, hiszen különkülön számtalanszor játszottak már gyermekközönség
előtt.

GYŐRKŐCRÁADÁS
FELBUKKANÓ PROGRAMOK





A BAB TÁRSULAT TÁLCÁS JÁTÉKAI
PUNCH ÉS JUDY ELŐADÁS
LANGALÉTA GARABONCIÁSOK GÓLYLÁBAS VONULÁS
AZ ARANYSZÖRŰ BÁRÁNY  FÜLÖP JÓZSEF ELŐADÁSA

INFORMÁCIÓS PONTOK:
A Fesztiválközponton kívül még 3 információs, karszalagosztó hely várja szombaton
és vasárnap 10 órától a fesztiválra érkezőket, ahol kedves, mosolygós felnőttek
várják a mosolygós gyerekeket és a mosolygós fotókat, a fesztivál belépőjét. A
leadott mosolygós fotó ellenében győrkőckarszalagot vehetnek át a gyerekek 014
éves korig. A karszalag ingyenes belépőként szolgál minden fesztiváljátékhoz, és
feljogosít a fesztiválkedvezményekre.
Fesztiválközpont – Bécsi kapu tér
1. Széchenyi tér
2. Baross út  Kazinczy utca kereszteződés
3. Rába kettős híd  Mihálkovics sétány felőli hídfő

SZÜLŐKNEK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK
Minden program INGYENES. A Fesztiválközponton kívül több információs,
karszalagosztó hely és kedves, mosolygós felnőttek várják a mosolygós gyerekeket
és a mosolygós fotókat, a fesztivál belépőjét. A leadott mosolygós fotó ellenében
győrkőckarszalagot vehetnek át a gyerekek 014 éves korig. A karszalag ingyenes
belépőként
szolgál
minden
fesztiváljátékhoz,
és
feljogosít
a
fesztiválkedvezményekre.
A karszalagra ráírjuk a győrkőcök nevét és szüleik telefonszámát. Így, ha
elkeverednek a hatalmas tömegben, könnyen megtalálhatják egymást!
Kedves Szülők! Kérjük a segítségüket abban, hogy gyermekeik biztonsága
érdekében a játékokat a gyerekek csak szülő felügyelet mellett, az Önök
felelősségére vegyék igénybe.

GYŐRKŐCKEDVEZMÉNYEK
Rába Quelle Gyógy, Termál és Élményfürdő  A nagy melegben felüdülést kínál
a Rába Quelle Élményfürdő és Strand, ahova a Győrkőcfesztivál alatt a karszalagot
viselő gyermekeknek a belépés ingyenes (A kedvezményt egy fizető felnőttel két
karszalagos gyermek veheti igénybe) (Győr, Fürdő tér 1.)
Szent László Látogatóközpont  Püspökvár  Toronykilátó
 A győrkőckarkötő a fesztivál ideje alatt a Püspökvár – Torony Kilátóba
ingyenes belépést biztosít a gyerekeknek 14 éves korig, kizárólag felnőtt
kísérővel.
Püspökvár Torony Kilátó:
Győr egyedülálló panorámája, 38 méter magasból.
Szent László Látogatóközpont: A kiállítások Győr történelmi központjában, a
Káptalandombon kapnak helyet. A bemutatott épületek és műtárgyak a Győri
Egyházmegye ezer éves szakrális kulturális örökségeként maradtak ránk.
Győr az egyetlen város Magyarországon, ahol a három legjelentősebb
szakrális tárgyunk, a Szent Korona, a Szent Jobb és a Szent Lászlóherma
egyaránt megfordult. A kiállítás emléket állít ennek a történelmi ténynek,
különös hangsúlyt helyezve Szent László győri kultuszára.
Elérhetőségek: Szent László Látogatóközpont, Győr – Káptalandomb;
Telefon: 
+36 20 251 3112
Nyitvatartás: 
hétfőtől vasárnapig: 9:001700; szombaton 9:0020:00
Városnéző kisvonat


A karkötős gyerekeket ingyen szállítja a fesztivál távolabbi

helyszíneire; óránként indul a Virágpiacról.

Győrkőctutaj  K

alandos út a Rába és a Duna folyón. Győrkőckarkötőt viselőknek
ingyenes! Indul a Vársétányról.

Sötétben settenkedők  A sárkány árnyékában
Helyszín
: Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér (Cím: 9021 Győr, Apor Vilmos
püspök tere 2.)
A belépő
győrkőckarszalaggal ingyenes 

Korosztály: 
612 éves gyerekek.
A Csikóca Művészeti Műhely kézműves foglalkozása, melynek keretében az
érdeklődők megismerkedhetnek a SÖTÉTBEN SETTENKEDŐK című kiállítás
alkotásaival, majd lehetőség nyílik e minták alapján különféle sárkányok és hozzájuk
köthető dolgok készítésére.

„György és a sárkány” – sárkányos bábszínház és ujjbábok készítéseHogyan
mentette meg György a királylány életét a félelmetes tűzokádó sárkánytól és nyerte
el kezét a királytól? Készítsd el a bábokat és a színházat, hogy eljátszhassátok
otthon is!
„Házi sárkány” 
– saját sárkány háziállatként, kalitkába zárva. Mindig vágytál egy
igazi házi kedvencre, de különlegesebbet szeretnél, mint egy kutya, cica vagy
kanári? Itt a remek alkalom! Készítsd el saját házi sárkányod, s még az etetésére
sem lesz gondod!
„Vigyázz! Tűzokádó!” – sárkányos popup könyv készítése. Szemtől szemben egy
igazi háromfejű, tűzokádó sárkánnyal! Nem kell megijedni, csak egy térbe nyíló
könyv lapjairól pöfögteti Rád a füstöt, s ha jól megnézed, némelyik feje egész
barátságos is tud lenni.
„Sárkánypajtások”
– zsebállatok készítéseNéha a sárkányok is találkoznak a
barátaikkal és megisznak egy jó limonádét, vagy elmennek labdázni. Ezeket a
barátokat most te is elkészítheted és a zsebedben haza is viheted: Szürcsölő Süni
és Patti Csibi csak Rád vár!
Füles bástya  
A Xantus János Állatkert Füles Bástyája is nyitott kapukkal várja a
karszalagos gyerekeket. (Győr, Pálffy u. 4/b.)
Mobilis  
A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ élménydús, látványos kísérleti
bemutatókkal várja a látogatókat. Győrkőckarkötővel ingyenes. (Vásárhelyi Pál u.
66.)
Pannonhalmi kirándulás  
Győrkőckarkötővel a Pannonhalmi Apátság is ingyen
látogatható.
Engel Alapítvány Közösségi  
kézműves foglalkozás gyerekeknek (Kossuth u. 12.)
a fesztivál ideje alatt.
HAZAFELE INGYEN ZAKATOL A VONAT! 
– GYSEV
Váltson menetjegyet a GYSEV vonalán Győr állomásra, egy fénykép ellenében kér
jen karszalagot gyermekének a szervezőktől, és visszafelé ingyen utazhat a
csemete!
Kedvezmény: A GYSEV 2015. július 13. között megrendezésre kerülő
Győrkőcfesztivál rendezvényre utazó gyermekeknek visszaútban díjfizetés nélküli
hazautazást biztosít Győr állomásról.

Hogy tudja igénybe venni a kedvezményt? Gyermeke rendelkezzen Győr
állomásra szóló menetjeggyel vagy bérlettel (ideértve a díjmentes utazásra jogosító
igazolványokat is), valamint a rendezvényen kérjen karszalagot. A bemutatott
karszalag birtokában visszaútban gyermeke díjfizetés nélkül utazhat. A szülők a
nekik járó kedvezménnyel utazhatnak.
Menetjegyek ellenőrzése: A karszalag hiánya esetén a menetjegyellenőrzést
végző munkavállaló elszámolja a menetjegyet és felszámítja az előírt pótdíjat is

SZÁLLODÁK
A következő szállodákban lehet a Győrkőcfesztivál ideje alatt 1 felnőtt
szállásfoglalása esetén 1 karszalagos gyereknek ingyenesen igénybe venni a
szolgáltatást:

Arany
Szarvas
Fogadó

9025
Győr,
Radó sétány 1.
9021,
Győr
Hotel
Bécsi kapu tér
Capitulium
9.
Hotel
9027
Győr,
Famulus
Budai út 48.
Fehér Hajó 9025 Győr,
Panzió
Kiss Ernő u. 4.
9022
Győr,
Fonte Hotel Kisfaludy u. 38.
9021
Győr,
Szent
István
Golden Ball u.4.
9022
Győr,
Szent István u.
Hotel Ibis
10/b

Hotel Isabell
Hotel
Kálvária
Wesselényi
Hotel

http://www.aranysz aranyszarvasgyor@to
nline.hu
(96) 517452 arvasgyor.hu/

(96) 512 351

http://capitulum.hu/ info@capitulum.hu

(96) 547770 famulushotel.hu
hotel@hotelfamulus.hu
www.feherhajopan info@feherhajopanzio.
(96) 317608 zio.hu/index.php
hu
(96) 513810 fonteetterem.hu

fonte@hotelfonte.hu

recepcio@goldenball.h
(96) 618105 www.goldenball.hu u
http://www.hotelteln
et.hu/hu/ibisgyorh
(96) 509700 otelibisgyor

9025
Győr,
www.isabellhotel.h
Lakatos u. 15
(96) 528020 u
info@isabellhotel.hu
9024
Győr,
Kálvária u. 24/a (96) 510801 hotelkalvaria.hu
info@hotelkalvaria.hu
9024 Győr
Wesselényi u.
http://hotelwessele
3.
(96) 510040 nyi.hu/hu
hotel.wess@tonline.hu

9233
Rákóczi
4244.

Orchidea
Hotel

Lipót,
u.

Hotel Rába

www.orchideahotel.
(96) 674042 hu/
info@orchideahotel.hu
www.danubiushotel
9021
Győr,
s.hu/szallodakgyor raba.sales@danubiush
Árpád u. 34.
(96) 889400 /hotelraba
otels.com

Viktória
Vendégház

9151
Abda,
www.viktoriaszallas viktoriahaz@freemail.h
Vasút u. 23.
(96) 350372 .hu/
u

ÉTTERMEK
A következő éttermekben lehet a Győrkőcfesztivál ideje alatt 1 felnőtt
rendelése esetén 2 karszalagos gyereknek ingyenesen étkezni.
Belga Étterem 9021
Győr,
és Söröző
Árpád u. 34.
(96) 889460
Captain
Drake's Pub

www.belgagyor.h
u
http://www.aranys
zarvasgyor.hu/in
dex.php/hu/

9025 Győr,
Radó sétány 1. (96) 517452
9022
Győr
Móricz
https://www.faceb
Duna
Zsigmond
ook.com/dunakav
Kávéház
rakpart 1/a.
(20) 2731169 ehaz/
hrabalsorozo.we
9022
Győr
bnode.hu/hrabal
Hrabal Söröző Czuczor u. 6. (20) 3691899 gyor
9025 Győr,
Langalló ház Híd u. 7.
(30) 9250810 etelkiszallitas.eu

Lángos
Manufaktúra
Rábaparti
Étterem
Teátrum
Étterem
Viator
Apátsági
Étterem
Borbár
Zátony

9022, Győr Dr.
Kovács Pál u.
5.
(20) 3191446
9021
Győr,
Zechmeister u.
15.
(96) 529750
9022
Győr,
Schweidel u. 7. (96) 310640

és Pannonhalma,
Vár u. 1.
(96) 570200
9026
Győr,
Kálóczy tér 12. (96) 338050

belgagyor@danubiusho
tels.com
aranyszarvasgyor@to
nline.hu

hrabal.gyor@gmail.co
m
info@etelkiszallitas.eu

www.facebook.co
m/MuzeumhazTe
azo
info@rabaparti.tonline.
www.rabaparti.hu hu
www.teatrum.hu

info@teatrum.hu

http://viator.co.hu/ viator@viator.co.hu
www.zatony.hu

8. NEMZETKÖZI GYŐRKŐCOLIMPIA
A
9. Győrkőcfesztivál kiegészül az 
8. Nemzetközi Győrkőcolimpia küzdelmeivel,
amelyre itthonról és külföldről is várják a csapatokat a szervezőket. A csapatok nyolc
sportágban: úszásban, atlétikában, utcai kosárlabdában, labdarúgásban, teniszben,
strandröplabdában, grundbirkózásban, vízilabdában 
és egyéb játékos versenyekben
mérik össze tudásukat. A győztesek olimpiai érmeket kapnak, miközben a
Győrkőcfesztivál összes programját is meglátogatják. A 
8. Nemzetközi
Győrkőcolimpia
küzdelmei mellett így sok látványos programban vehetnek részt.

MEGNYITÓ:
2016. JÚLIUS 30. 19.00  Egyetemi Csarnok

ATLÉTIKA
 Aranypart I.
július 1. 14.0017.00; július 2. 10.0015.00
Eredményhirdetés  Medenceszínpad: július 2. 17.00

VÁLTÓFUTÁS
 Aranypart I.
július 3. 11.0013.00; Eredményhirdetés  július 3. 13.00

LABDARÚGÁS
 Egyetemi kosárlabda csarnok
július 1. 9.0013.00 csoportmérkőzések; július 3. 8.30 bronzmérkőzés;
július 3. 10.30 döntő; Eredményhirdetés  Mecenceszínpad: július 3. 13.00

STRANDRÖPLABDA
 Aranypart, homokos röplabda pályák
július 1. 14.0017.00; Eredményhirdetés a helyszínen: július 1. 17.00

TENISZ
 Kálóczy téri teniszközpont
július 1. 9.0014.00; Eredményhirdetés a helyszínen: július 1. 14.00

GRUNDBIRKÓZÁS
 Aranypart I., homokos sportpályák
július 1. 13.0018.00 mérlegelés; július 2. 8.0010.00 versenyek
Eredményhirdetés  Medenceszínpad: július 2. 17.00

ÚSZÁS
 Magyar Vilmos Uszoda  július 2. 11.0014.00
Eredményhirdetés  Medenceszínpad: július 3. 13.00

UTCAI KOSÁRLABDA
 Egyetemi kosárlabda csarnok
július 2. 14.0016.00; Eredményhirdetés  Medenceszínpad: július 2. 17.00

VÍZILABDA
 Rába Quelle strand, Sportmedence
július 1. 9.0017.00; július 2. 8.0011.00, 14.0016.00; július 3. 8.0011.00
Eredményhirdetés  Medenceszínpad: július 3. 13.00

VÁROSOK KÖZÖTTI PONTVERSENY
Eredményhirdetés  Medenceszínpad: július 3. 13.00

VERSENYKÖZPONT
 Aranypart I. Nádas ház

FŐTÁMOGATÓK
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Emberi Erőforrássok Minisztériuma
E.ON Zrt.
Security Patent Kft.
VillKorr Hungária Kft.
NKA

TÁMOGATÓK
DM Kft.; OTP Zrt.; PannonVíz Zrt.; 
Frisland CampaniaPöttyös
;
Iniciál Autóház
Kft.; 
GYSEV; 
GYŐR+Média Zrt.; Lapcom Kft.; Szentkirályi Ásványvíz;
GYŐRSZOL Zrt.; KAEG; Lavilla; 
Alexovics Kft.; 
Horváth Állvány, 
Sopron TV;
Oxygen Média; Bábolna TV

A GYŐRKŐCFESZTIVÁL FŐSZERVEZŐJE:
VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.
Tel.: +36/96 512690; +36/20 2615965
vaskakas@vaskakas.hu 
www.vaskakas.hu
www.gyorkoc.hu

A fesztivál fővédnöke:
Borkai Zsolt polgármester
Fesztiváligazgató:
Kocsis Rozi
Marketing tanácsadó: 
Marton László
Szakmai tanácsadó: 
Kovács Tamás képviselő,
Győr Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának alelnöke
Fesztiválszervezés: 
Janszky Andrea, Ujvári Janka, Csobod Eszter, Sashalmi
Orsolya,Takács Renáta, Varga Anita, Markó Róbert, Horváth Helga, Tengely Gábor,
Mogyorósi Anita, Tóth Anett

