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A Pécsi Férfikar Alapítvány kezdeményezésére a Pécsi Kulturális Központtal és a Villány- Siklósi 

Borúttal közös rendezésben 1993-óta kerülnek sorra a mindeddig egyedülálló fesztiválok, melyek a 

régió egyik különlegességévé váltak, s bekerültek az Európai Zenei Naptárba. Eddig közel 40 ország  

több, mint 4000 énekese, négy földrészről hozta el nemzeti kultúrájának borhoz kapcsolódó 

különféle hagyományait. A Bordalfesztiválok története egyben Kelet és Nyugat találkozása, 

amelynek fókuszában Pécs városának két jelentős, fesztiválunkban komplex formában megjelenő 

arculatformáló eleme áll a bor és a zene. 

A szőlő és a bor évezredek óta az emberi civilizációt alakító, formáló növény, illetve nemes ital. A 

bornak nemcsak gazdasági jelentősége van, hanem jelentős tényezője az európai szellemiségnek. 

A fesztivál jó példája a kultúrák közti párbeszédnek, kelet – nyugat találkozásának, hiszen az 5 

európai országból érkező énekesek nemzeti, népi hagyományaik felidézésével példázzák, hogy a bor 

szimbóluma egy közösség, Európa összetartozásának.  

A különböző nemzetiségű férfikarok, népzenei együttesek műhelymunka során megismerkedtek a 

magyar bordalokkal, azok előadásmódjával. A fesztivál gálaestjén a Kodály Központban 774 fizető 

néző előtt és a pécsi szüret hagyományos ünnepén a több ezer fős közönség mintegy 200 fő 

különféle nemzetiségű dalos közös előadásában hallhatták azokat. 

Fellépések voltak a megye településein / pincekoncertek, hangversenyek /, melyek kiváló alkalmai a 

bordalok népszerűsítésének a hátrányos helyzetű kistelepüléseken. Villányban és környékén 13 

koncert során, mintegy 1600 látogató hallgatta az énekeseket, Pécsett a Kodály Központban 774, az 

Sétatéren  3000 néző fért el. Összesen mintegy 5374 nézőre tehető a fesztivál látogatóinak száma.  

 

 

Együttműködő partnerek a rendezvény lebonyolításában 

 

A Pécsi Férfikar Alapítvány a pécsi Bartók Béla Férfikar szakmai munkájának segítésére jött létre. 

Az együttes, amely az utóbbi években elvesztette fenntartóját az alapítvány támogatásával az elmúlt 

években jelentős sikereket ért el. Az alapítvány koordinálta a fesztivál szakmai programjának 

kialakítását, a művészeti program előkészítését, a fesztiválra érkező kórusok részvételének 

előkészítését, szállásának,  étkezésének szervezését és a fesztivál marketing kommunikációját.  

  

. 

A Villány-Siklósi Borút Egyesület a társult településeken megvalósuló rendezvények 

lebonyolításával, reklám és marketing eszközeivel vett rész a közös munkában. Szervező partnere 

volt a borúton megvalósuló pincekoncerteknek és templomi hangversenyeknek, valamint a Villányi 

Prémium Bormustrának. 

 

 

 



 

 

A XVIII. Európai Bordalfesztivál  

megvalósult programja 

 

 

2014. szeptember 26. 

 

 

17.00   Megnyitó a villánykövesdi Batthyány Pincében 

            Kórusok köszöntése, bemutatkozó éneklések, közös éneklés a Zengő Együttessel 

18.00   Pincekoncertek neves villányi bortermelők pincéiben 

            Kórusok bemutatkozása 10 perces rövid programokkal 

19.30   Népek bordalai – Villány- Diófás  tér 

                        A résztvevő együttesek 10-10 perces produkciói összkari kórusművekkel 

 

2014. szeptember 27. 

 

 

            17.00 Villányi Prémium Bormustra a Kodály Központban 

  

19.00 Gálaest a Kodály Központban 

                        ( Részletes program mellékletben ) 

 

2014. szeptember 28. 

 

11 00  Koncertek a Villány-Siklósi Borút településein és Pécsett 

 Palkonya, Faluház, Nagyharsány Reformárus templom, Harkány Gyógyfürdő,  

 WineSpiration -Pécs 

15.30 Bor és Dal Ünnepe Pécsett a Sétatéren 

  Népek Bordalai és Táncai – a fesztivál résztvevőivel, pécsi közreműködőkkel és a                  

  régió művészeti együtteseivel  

 

  

        

A kórusfesztivál gálaestjének szakmai értékelése 

 

A koncerten a házigazda Bartók Béla Férfikar mellett 4 európai országból érkező kiváló amatőr 

férfikarok léptek fel a koncert első felében 8-10 perces önálló műsort adva. 

 

A gálaest második felében a 200 fős egyesített férfikar közös műveket adott elő a Pannon 

Filharmonikusok közreműködésével.  

Az est vendége volt a világhírű operaénekes, Kováts Kolos, valamint a fiatal pécsi szólisták közül 

Csajághy Szabolcs ( tenor), Bognár Szabolcs (bariton). 

 

 

 

Vezényelt: Vass András és Lakner Tamás (Liszt-díjas) 

 

 

Fellépő együttesek: 



 

 

 

Coro de Iddanoa Monteteleone -Szardínia – Olaszország 

 

Poliskören Stockholm – Svédország 

 

Joensuun Mieslaulajat- Finnország  

 

Zengő Együttes Pécs 

 

Vivat Cantus- Ausztria 

 

Veszprém Város Kadarkara- Magyarország 

 

Bartók Béla Férfikar  

 

Pannon Filharmonikusok 

 

A gálaestre a jó értelembe vett amatőr és a profi produkciók együttes megjelenése volt jellemző. A 

fesztivál kezdetektől fogva felvállalta európai férfikari mozgalom támogatását, mely ugyanúgy 

leépülőben van, mint Magyarországon. Rendezvényünk lehetőséget ad az amatőr együttesek 

számára, hogy célokat fogalmazhassanak meg és nemzetközi fesztiválon méressék meg magukat. 

Olyan élményekhez juthassanak, melyek újabb lökést adhatnak további munkájukhoz. Ezeket a 

gondolatokat rendszeresen megfogalmazzák a résztvevők. 

 

Találkozhattak különleges, számukra egzotikus zenei világgal, mint a szard Coro de Iddanoa 

Monteleone Férfikarának ősi hagyományokat felidéző műsora, melyet magas színvonalon mutattak 

be. 

Érzékelhették, hogy hol a helyük az európai kórusmozgalomban, hiszen az osztrák, svéd, finn, 

magyar kórusok műsora a hagyományos férfikari repertoáron túl a nemzeti jellegzetességeket is 

megmutatta. 

 

A gálaest második részében professzionális előadók léptek fel. A Bartók Béla Férfikarra példaként 

tekinthettek a résztvevők, hiszen ez az együttes amatőr státusz ellenére is magas szintű produkcióra 

képes. 

Világsztár vendég Kováts Kolos Kodály Zoltán és Erkel Ferenc művei mellett Carlo otto Nicolai 

művének előadásával az előadó művészet legmagasabb régióiba juttatta hallgatóságát, 

 

A Pannon Filharmonikusok közreműködése alapját adta egy igazán világszínvonalú gálaműsor 

programjának. 

 

 

A program keretében 270 közreműködő lépett a Kodály központ színpadára. 200 énekes és hetven 

hangszeres zenész volt a színpadon. 

 

A koncertre 774 néző váltott belépőt, melynek kapcsán 1 192 000 Ft jegybevétel keletkezett. 

 

A program keretében 270 közreműködő lépett a Kodály központ színpadára. 200 énekes és hetven 

hangszeres zenész volt a színpadon.  

 



 

 

A fesztivállal kapcsolatban 1000 db 24 oldalas műsorfüzet készült, roll-up és megállítótábla 

segítette a közönség tájékozódását. Szórólapok segítségével tájékoztattuk a Pécs város és a Villány-

Siklósi Borút településeit.  

A fesztiválról fotódokumentáció készült, amelyet a fesztivál honlapján tettük közzé.  

Az online kommunikáció bizonyult a leghatékonyabb marketingeszköznek. Mellékeljük a 

sajtómegjelenések listáját. 

 

 

Mellékletek: 

 médiamegjelenés 

 gálaest programja 

 fotó dokumentáció 

 

 

Az esemény médiamegjelenése 

 
Sajtó megjelenés XVIII. Európai Bordalfesztivál és IV. Villányi Prémium Bormustra 

 link 

http://www.holmagazin.hu/cikk/iv-villanyi-premium-bormustra  

http://www.novagyok.hu/magazin/szepseg/cikk/xviii_europai_bordalfesztival  

http://magyarkonyhaonline.hu/gasztrohirek#news-3823 

http://www.utazzitthon.hu/xviii-europai-bordalfesztival-pecs-20425.html 

http://tourinform.hu/europai-bordalfesztival-120403?folderID=76021 

http://www.csaladilap.hu/cikkek/2859_xviii__europai_bordalfesztival  

http://www.partyzoo.hu/jegyiroda/inner.php?id=23646 

http://neta.itthon.hu/xvii-europai 

http://vinoport.hu/programajanlo/europai-bordalfesztival-2014/4531 

http://www.port.hu/europai_bordalfesztival/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=15528 

http://ecpecs2015.hu/hu/hirek/28/pecs-zenei-programokkal-keszul 

http://www.programturizmus.hu/tdestination-europai-bordalfesztival-pecs.html 

http://www.orientpress.hu/133066  

http://www.szabadfold.hu/aktualis/bor_baratsag_dal 

http://hirek.ma/hirek/xviii-europai-bordalfesztival-egybekotve-a-iv-villanyi-premium-bormustraval 

http://www.pecsiborozo.hu/event/bor-es-dal-unnepe 

http://www.holmagazin.hu/cikk/iv-villanyi-premium-bormustra  

http://www.borespiac.hu/borpiac/rendezvenyek/Bordalfesztivalt-tamogat-a-villanyi-bormustra/1754/  

http://www.ametiszthotel.hu/esemeny/iv-villanyi-premium-bormustra-09-27/ 

http://bornaptar.hu/esemeny/1583/  

http://www.borutazo.hu/program/iv_villanyi_premium_bormustra-p308.html 

http://www.pbkik.hu/hu/siklosi-iroda/cikkek/iv-villanyi-premium-bormustra-75148 

http://www.partyzoo.hu/jegyiroda/inner.php?id=23643  

http://www.jegymester.hu/hun/Production/381217/IV-Villanyi-Premium-Bormustra 

http://www.programturizmus.hu/tdestination-villanyi-premium-bormustra.html 

https://blabit.jp/event?id=817592968262863  

http://www.pmh.hu/pmh_program/IV_Villanyi_Premium_Bormustra/2014-09-27/16:30 

http://www.wherevent.com/detail/Villanyi-borvidek-IV-Villanyi-Premium-Bormustra-Foszerepben-a-CABERNET-FRANC  

http://www.stoppolj.hu/rendezvenyek.php?id=760&page=0  

http://www.borvilag.sk/villanyi-franc-muzsikal/ 

http://vinoport.hu/programajanlo/villanyi-premium-bormustra-2014-foszerepben-a-cabernet-franc/4507 

http://itthondeldunantulon.blog.hu/2014/09/15/iv_villanyi_premium_bormustra  

http://eletmod50.com/europai-bordalfesztival-2014/ 

http://www.nosalty.hu/ajanlo/jatek-hatarok-nelkul 

http://www.holmagazin.hu/cikk/iv-villanyi-premium-bormustra
http://www.novagyok.hu/magazin/szepseg/cikk/xviii_europai_bordalfesztival
http://magyarkonyhaonline.hu/gasztrohirek#news-3823
http://www.utazzitthon.hu/xviii-europai-bordalfesztival-pecs-20425.html
http://tourinform.hu/europai-bordalfesztival-120403?folderID=76021
http://www.csaladilap.hu/cikkek/2859_xviii__europai_bordalfesztival
http://www.partyzoo.hu/jegyiroda/inner.php?id=23646
http://neta.itthon.hu/xvii-europai
http://vinoport.hu/programajanlo/europai-bordalfesztival-2014/4531
http://www.port.hu/europai_bordalfesztival/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=15528
http://ecpecs2015.hu/hu/hirek/28/pecs-zenei-programokkal-keszul
http://www.programturizmus.hu/tdestination-europai-bordalfesztival-pecs.html
http://www.orientpress.hu/133066
http://www.szabadfold.hu/aktualis/bor_baratsag_dal
http://hirek.ma/hirek/xviii-europai-bordalfesztival-egybekotve-a-iv-villanyi-premium-bormustraval
http://www.pecsiborozo.hu/event/bor-es-dal-unnepe
http://www.holmagazin.hu/cikk/iv-villanyi-premium-bormustra
http://www.borespiac.hu/borpiac/rendezvenyek/Bordalfesztivalt-tamogat-a-villanyi-bormustra/1754/
http://www.ametiszthotel.hu/esemeny/iv-villanyi-premium-bormustra-09-27/
http://bornaptar.hu/esemeny/1583/
http://www.borutazo.hu/program/iv_villanyi_premium_bormustra-p308.html
http://www.pbkik.hu/hu/siklosi-iroda/cikkek/iv-villanyi-premium-bormustra-75148
http://www.partyzoo.hu/jegyiroda/inner.php?id=23643
http://www.jegymester.hu/hun/Production/381217/IV-Villanyi-Premium-Bormustra
http://www.programturizmus.hu/tdestination-villanyi-premium-bormustra.html
https://blabit.jp/event?id=817592968262863
http://www.pmh.hu/pmh_program/IV_Villanyi_Premium_Bormustra/2014-09-27/16:30
http://www.wherevent.com/detail/Villanyi-borvidek-IV-Villanyi-Premium-Bormustra-Foszerepben-a-CABERNET-FRANC
http://www.stoppolj.hu/rendezvenyek.php?id=760&page=0
http://www.borvilag.sk/villanyi-franc-muzsikal/
http://vinoport.hu/programajanlo/villanyi-premium-bormustra-2014-foszerepben-a-cabernet-franc/4507
http://itthondeldunantulon.blog.hu/2014/09/15/iv_villanyi_premium_bormustra
http://eletmod50.com/europai-bordalfesztival-2014/
http://www.nosalty.hu/ajanlo/jatek-hatarok-nelkul


 

 

http://www.borongolas.hu/borgala2014  

http://www.pecsiprogramok.hu/program.php?id=15954  

http://www.pecsiprogramok.hu/program.php?id=15945  

www.pecsiborozo.hu/event/villanyi-premium-bormustra  

http://www.csaladilap.hu/cikkek/2894_iv__villanyi_premium_bormustra  

http://mizuscafe.hu/europai-bordalfesztival-es-bormustra-pecsett-es-villanyban/ 

http://www.pecsma.hu/hirzona/opera-es-bor-lesz-pecsen/ 

http://www.hirado.hu/2014/09/10/ketszaz-enekes-dicseri-a-bort-az-europai-bordalfesztivalon/?source=hirkereso  

http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/iden-ketszaz-enekes-dicseri-a-bort-az-europai-bordalfesztivalon?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiujsag+%28Pécsi+Újság%29  

http://www.boon.hu/ketszaz-enekes-dicseri-a-bort-az-europai-
bordalfesztivalon/2635361?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+Hírek%29 

http://www.mon.hu/ketszaz-enekes-dicseri-a-bort-az-europai-bordalfesztivalon/2635361?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Országos%29 

 http://www.holmagazin.hu/cikk/europai-bordalfesztival 
 
angol nyelvű: 

 http://www.cometohungary.com/xviii-european-wine-song-festival-pecs-25287.en.html 

http://hungaryassistance.com/events/cultural_festivals,p=JNH5OH7OD4 

http://www.pfz.hu/en/rendezvenyeink/koncert/18th-european-wine-song-festival/2014-09-27/821 

http://villanyiborvidek.hu/en/programmes/754_xviii-european-winesong-festival-2014 

http://hungarytoday.hu/cikk/1038-2-winesong-festival-villany 

http://www.hoteltravel.com/hungary/guides/festivals.htm 

 

 

Gálaest programja: 

 

Férfikarok gálaestje a Kodály Központba 

2014. szeptember 27. 

 

 

19.00 Dr.  Páva Zsolt polgármester köszöntője 

19.10 SIGNÁL 

19.12 Bartók Béla Férfikara Huszka Jenő Gül babac. operettjéből Borban az igazság c. műve 

19.15 Műsorközlő  

19.20 Joensuun Mieslaulajat – Finnország 

19.30 Műsorközlő 

19.32 Vivat Cantus – Ausztria 

19.42 Műsorközlő 

19.45 Zengő Együttes  

19.55 Műsorközlő 

19.57 Coro de Iddanoa Monteleone – Olaszország  

20.07. Műsorközlő 

http://www.borongolas.hu/borgala2014
http://www.pecsiprogramok.hu/program.php?id=15954
http://www.pecsiprogramok.hu/program.php?id=15945
http://www.pecsiborozo.hu/event/villanyi-premium-bormustra
http://www.csaladilap.hu/cikkek/2894_iv__villanyi_premium_bormustra
http://mizuscafe.hu/europai-bordalfesztival-es-bormustra-pecsett-es-villanyban/
http://www.pecsma.hu/hirzona/opera-es-bor-lesz-pecsen/
http://www.hirado.hu/2014/09/10/ketszaz-enekes-dicseri-a-bort-az-europai-bordalfesztivalon/?source=hirkereso
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/iden-ketszaz-enekes-dicseri-a-bort-az-europai-bordalfesztivalon?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiujsag+%28Pécsi+Újság%29
http://www.boon.hu/ketszaz-enekes-dicseri-a-bort-az-europai-bordalfesztivalon/2635361?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+Hírek%29
http://www.boon.hu/ketszaz-enekes-dicseri-a-bort-az-europai-bordalfesztivalon/2635361?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+Hírek%29
http://www.mon.hu/ketszaz-enekes-dicseri-a-bort-az-europai-bordalfesztivalon/2635361?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Országos%29


 

 

20.10 Veszprém Város Kadarkara 

20.20 Műsorközlő 

20.22 Poliskören Stockholm – Svédország 

20.32 Közös éneklés a közönséggel! Vezeti: Lakner Tamás  a Zengő Együttessel! 

         ( Kesergő tus- népdal Pálóczi Horváth Ádám gyűjtéséből) 

 

20.40 SZÜNET 

 

21.00 Ifj Johann Strauss : Champagne polka – Pannon Filharmonikusok, Vass András 2'20 21.03 

Carlo Otto Nicolai: Windsori víg nők – bordal Kováts Kolos, Vass András  3' 

 

21.07 Giuseppe Verdi: Trubadúr – Cigánykórus, vez Lakner Tamás (férfikar+ zenekar) 3' 

21.10 Giacchino Rossini: Sevillai borbély  - Figaro belépője Bognár Szabolcs, Vass András 5' 

21.15 Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű bordal, Kováts Kolos, férfikar+Lakner Tamás 3' 

 

21.20 Johann Strauss : Vadászat – polka – vez, Vass András 3' 

21.25 Ifj. Somorjay: Trubadúr- mollban , vez. Lakner Tamás 

21.30. Bock: Harrick: Hegedűs a háztetőn, vez. Lakner Tamás 

 

 

 

 



 

 

XVIII. Európai Bordalfesztivál 
2014. szeptember 26-28. 

Képriport 

 

 
Bartók Béla Férfikar a Batthyány Pincében (megnyitó) 

 
Joensuun Mieslaulajat (Finnország) – Batthyány Pince 



 

 

 
Veszprém Város Kadarkara a villányi Diófás téren 

 
Coro de Iddanoa Monteleone (Szárd kórus) – Villány Diófás tér 



 

 

 
Bartók Béla Férfikar – Pécs, Kodály Központ 

 
Összkar és a Pannon Filharmonikusok – Pécs, Kodály Központ 



 

 

 
Kováts Kolos – Pécs, Séta tér 



 

 

 
Stockholm Police Choir (Svédország) – Pécs, Séta tér 

 

 
Bartók Béla Férfikar – Pécs, Séta tér 



 

 

 
Misina Táncegyüttes – Pécs, Séta tér 

 
Joensuun Mieslaulajat (Finnország) – Pécs, Séta tér 

 


