
A GOETHE INTÉZET ÉS AZ
IDETARTOZUNK EGYESÜLET BEMUTATJA:

10:00 -11:30
Divat a piacon
Teleki téri piac 

Varga Erika, a Romani Design kitalálója saját 
márkás kendőbe és kalapba öltözteti a piacról 
hazafelé tartókat, akikről Déri Miklós polaroid 
fotográfiákat készít. Ha veled is összefutunk, 
kifejezetten erre az alkalomra készült paszpartuban 
hazaviheted és a Facebookon is megnézheted  
a fényképedet.

14:30-tól folyamatosan
Történet-kommandó
a nyolcker kocsmáiban 

Villámjelenetek, hangjátékok, párbeszédek egy 
asztalnál a kerület kultikus lokáljaiban és az utcán 
Balogh Rodrigó és a Független Színház előadásában. 
Személyes történetek, melyeket a Teleki téri piacon 
és a fesztivál más helyszínein gyűjtöttek. 

14:30 -15:45
Emléktúra: 1956 roma hősei
Találkozó 14:30 órakor a Nagykörút és  
az Üllői út sarkán, a Lottó-ház előtt

Molnár István Gábor, az Eötvös József Cigány-
Magyar Pedagógiai Társaság elnöke tart túrát  
a Corvin köz - Práter utca - Vajdahunyad  
utca - Víg utca útvonalon iskolásoknak és 
szüleiknek, az 1956-os forradalom roma 
résztvevőiről mesélve. A program a jövőben 
rendszeresen meghirdetésre kerül.

15:45 –17:00
Szerenád 
Találkozó 15:30 órakor a
Vásár utca és a Víg utca sarkán

Különféle stílusokat képviselő muzsikusok állnak 
meg és zenélnek a nyolckerben élt zenészek és 
más hírességek háza előtt, hogy dallal idézzék 
meg Pege Aladárt, Bangó Margitot, Fátyol Tivadart 
és másokat, Szilvási Pisti pedig mindenkiről 
mesél valami érdekeset. A Szilvási Gipsy Folk 
Band, a Lashe Shave zenekar, Schull Zoltán Báró, 
Herczeg Dávid, valamint Parádi Gyula és zenekara 
közreműködésével. Útvonal: Víg utca - Bérkocsis 
utca - Népszínház utca - Mátyás tér - Szigony 
utca - Muzsikus cigányok parkja.

17:30 -18:00
Kóstolj egy történetért!
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
(1086 Budapest, Dankó utca 11)

Tonté Bara, a Romani Gastro megalkotója 
hagyományos cigány ételeket főz és kínál azoknak, 
akik kamerába mondanak egy receptet vagy 
egy legendás családi történetet főzésről, közös 
étkezésről. Ez szerepel az étlapon: Töltött káposzta 
bodaggal és sós-édes túróslepény (A menü), 
Csirkés lecsó bodaggal és almás rétes (B menü).

18:30–21:00
Itt a vége…: záró koncert meglepetésekkel
Wesley János Lelkészképző Főiskola
(1086 Budapest, Dankó utca 11)

A Goethe Intézet Cigány nyelvek, roma  
kultúra Magyarországon webdossziéja  
egy évszázados, máig élő és rendkívül gazdag 
kultúrát mutat be, mely elválaszthatatlan  
az európai hagyománytól. 
goethe.de/budapest/romakultura

A Goethe Intézet támogatja és saját 
rendezvényekkel kíséri a Német Szövetségi 
Kulturális Alapítvány RomArchive – Digitales 
Archiv der Sinti und Roma projektjét.
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