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KÖSZÖNTŐ
A Halász-kastély második programfüzetét tarhatja kezében
az érdeklődő, ami nagy örömmel és büszkeséggel tölt el.
Nagyszerű programokkal és élményekkel gazdagodtunk az
elmúlt év során: a teltházas Kastélykoncertek, a sikeresen
zajló Kastélymesék sorozat és a sűrűbben váltakozó kiállítások
látogatottsága mind azt igazolják, hogy a Velencei-tó partján
is egyre nagyobb az igény a színvonalas kulturális kínálatra.
Az idei évben két új sorozattal is jelentkezik a Halász-kastély:
gyermekeknek, családoknak szóló koncertsorozat indul
FÜLEmüle címmel, ahol a legkülönbözőbb hangszereket remek művészek iránymutatásával és társaságában ismerheti
meg, próbálhatja ki a legfiatalabb korosztály, miközben játékosan ismerkedik meg a komolyzene világával. A KönyvVilág
elnevezésű program könyvbemutatókkal jelentkezik: kiadókat, szerzőket, remekműveket ismerhet meg első kézből az
olvasásra, könyvforgatásra nyitott érdeklődő.
A Halász-kastély arra törekszik, hogy összművészeti kulturális
központként minden művészeti ágat a lehető legszínesebb és
igényesebb módon mutasson be minden korosztálynak. Ezt
igazolja ez a programfüzet is, amelyben mindenki talál kedve szerint való rendezvényt, nem is egyet. Forgassák örömmel, és legyenek újra a Halász-kastély vendégei!
L. Simon László
országgyűlési képviselő
a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója

2019. JANUÁR 19.
17.00 Kiállításmegnyitó
		
Jelenlét címmel nyílik a 116 éves Magyar Örökség díjas
Szolnoki Művésztelep kiállítása. A kiállítást Dr. Kállai
Mária országgyűlési képviselő és Wehner Tibor művészettörténész nyitja meg.
2019. JANUÁR 22.
10.00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Kultúra Napján
A tárlatvezetésekre Rodics Eszter, a kastély igazgatója várja
az érdeklődőket.
2019. FEBRUÁR 19.
11.00 Művészszemmel
Különleges tárlatvezetésre várjuk az érdeklődőket a kápolnásnyéki Halász-kastély Jelenlét című kiállításán.
A 116 éves Szolnoki Művésztelep festő- és szobrászművészei mutatják be saját és egymás műalkotásait a látogatóknak.

Halász-kastély, Kápolnásnyék
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.

2019. FEBRUÁR 15.
18.00 Kastélymesék
		
A februári Kastélymesék vendége Foster Hanna a Néprajzi
Múzeum muzeológusa, akivel rendhagyó szempontokból
járjuk körbe a Bálint-nap és a farsangi időszak történetét.
Zenél: Horváth Márk és Mits Marci. Aki koccintana is
párjával e jeles nap alkalmából, megteheti: a szokásos teán
kívül készülünk egy kis pezsgővel is.
2019. MÁRCIUS 22.
18.00 Kastélymesék
		
A mesélők a 116 éves Szolnoki Művésztelep Jelenlét című
tárlatának záróeseményén a Művésztelep alkotói lesznek,
akik különleges életükről, hivatásukról és művészi hitvallásukról mesélnek. A vendégekkel Rodics Eszter, a kastély
igazgatója beszélget.
2019. MÁRCIUS 29.
17.00 KönyvVilág
		
A kastély új sorozata könyvbemutatókkal jelentkezik.
Az első alkalommal az Erdélyi Magyar Közművelődési
Intézet (EMKE) mutatkozik be.
2019. MÁRCIUS 30.
11.00 Kiállításmegnyitó
			
Kép-történetek a magyar grafika nagymestereitől
		
Betekintés a magyar grafika izgalmas és varázslatosan sokszínű világába.Történetek a magyar grafika nagymestereitől
a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány együttműködésével. A kiállítást Sulyok Miklós művészettörténész nyitja
meg.
2019. ÁPRILIS 3.
18.00 A hetedik te magad légy!
		
Formabontó előadássorozatnak ad otthont a Halász-kastély.
Molnár Andrea tréner rendhagyó utazásra hívja hallgatóságát „a művészet lelke, a lélek művészete” gondolat köré font,
hét alkalmat átívelő sorozata keretében.
2019. ÁPRILIS 13.
10.30 FÜLEmüle
		
Gyerekeknek szóló koncertsorozatot indít a Halász-kastély.
Fülelj, énekelj, játssz, próbáld ki a legkülönbözőbb hangszereket remek művészek iránymutatásával és társaságában.
A FÜLEmüle házigazdája: Bartek Zsolt klarinétművész.
2019. ÁPRILIS 17.
18.00 A hetedik te magad légy!
		
Molnár Andrea tréner rendhagyó utazásra hívja hallgatóságát „a művészet lelke, a lélek művészete” gondolat köré font
előadássorozata keretében.
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2019. ÁPRILIS 26.
18.00 KönyvVilág
		
Az élet sava-borsa – Horváth János életregénye
Zsiros Mária és Menyhárt Ferenc könyvének bemutatója
a korábbi országgyűlési képviselőről és nagyformátumú
közéleti személyiségről.
2019. ÁPRILIS 27.
11.00 Domborműavatás
		
Pogány Gábor Benő Sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló
terrakotta domborművének és a volt istálló épületének
avató ünnepsége. Avatóbeszédet mond: Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár.
2019. MÁJUS 8.
18.00 A hetedik te magad légy!
		
Molnár Andrea tréner rendhagyó utazásra hívja hallgatóságát „a művészet lelke, a lélek művészete” gondolat köré font
előadássorozata keretében.
2019. MÁJUS 10.
15.00 Velencei-tavi Turisztikai Évadnyitó
		
Konferencia a Velencei-tó és térsége turisztikai lehetőségeiről és eredményeiről, valamint a Velencei-tóért díj
ünnepélyes átadója. A évadot megnyitja és a díjat átadja:
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a díj
fővédnöke.
2019. MÁJUS 22.
18.00 A hetedik te magad légy!
		
Molnár Andrea tréner rendhagyó utazásra hívja hallgatóságát „a művészet lelke, a lélek művészete” gondolat köré font
előadássorozata keretében.
2019. MÁJUS 25.
		
Gyermeknapi KastélyKaland
		
Bartek Zsolt klarinétművész és zenész barátai gyermeknap
alkalmából az ifjúságot hívják különleges, zenés KastélyKalandra.
10:15 Kis koncert a kastélyban
11:00 MuzsiKaland - KastélyKaland
11:30 Kis koncert a teraszon
12:15 Hangszer simogató
2019. MÁJUS 31.
20.00 KastélyKoncert
		
Udvari tánczenék
		
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje
		
Bach: I. brandenburgi verseny
		
Rameau – Les Fêtes d’Hébé
		Händel: Tűzijáték szvit
		Vezényel: Dubóczky Gergely
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2019. JÚNIUS 5.
18.00 A hetedik te magad légy!
		
Molnár Andrea tréner rendhagyó utazásra hívja hallgatóságát „a művészet lelke, a lélek művészete” gondolat köré font
előadássorozata keretében.
2019. JÚNIUS 8.
11.00 Levendula-nap
		
Családi virágnap a nyíló levendula jegyében a kastélyparkban a Levendula Játszóházzal.
Lehet alkotni levendulából (illatpárna, illatzsák, virágkötészet), lehet levendulát inni (levendulaszörp), levendulát
enni (levendulás keksz), és szinte bármi megtörténhet levendulával és levendulából ezen a szép, levendulás napon…
2019. JÚNIUS 19.
18.00 A hetedik te magad légy!
		
Molnár Andrea tréner rendhagyó utazásra hívja hallgatóságát „a művészet lelke, a lélek művészete” gondolat köré font
előadássorozata keretében.
2019. JÚNIUS 22.
20.00 KastélyKoncert és Rendhagyó Tárlatvezetés
a Múzeumok Éjszakáján
		
Kis Esti Zene a Savaria Barokk Zenekarral
Vivaldi, Händel, Purcell és Mozart művei csendülnek fel.
		Közreműködik: Jónás Krisztina – szoprán
			
Kállay Katalin – furulya
			
Győri István – lant
			
Művészeti vezető: Németh Pál
		
A koncertet követően rendhagyó tárlatvezetés Marosvölgyi
Gábor művészettörténésszel a Kép-történetek című kiállításunkban.
2019. JÚLIUS 5.
20.00 Zenegyerekek – Képmás-est Miklósa Erikával
		
Hogyan szerettessük meg gyerekeinkkel a zenét, hogy
az erőforrássá válhasson az életükben? Mit tegyünk, hogy
a zenélés öröm maradjon, és hogyan egyengessük útjukat,
ha átlagon fölüli tehetséget kaptak? Hogy látja mindezt
Miklósa Erika – az előadóművész, a tehetségkutató zsűritagja és az anya?
2019. JÚLIUS 6.
20.00 KastélyKoncert
		
A virágnak megtiltani nem lehet…
		
Sebestyén Márta és Andrejszki Judit népzenei és régizenei koncertje.
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2019. JÚLIUS 20.
17.00 Kiállításmegnyitó
		
A 19. század magyar festészete a Kovács Gábor gyűjteményben.
2019. JÚLIUS 20.
20.00 KastélyKoncert
		
Sárik Péter Trió – BARTÓK
„Talán egyik zeneszerző sem volt akkora hatással a mai
jazzre, mint Bartók. Azzal a céllal készítettük ezt az anyagot,
hogy feldolgozásaink által azokkal is megszerettessük
Bartók zenéjét, akik eddig idegenkedtek tőle.” Sárik Péter
2019. AUGUSZTUS 3.
20.00 KastélyKoncert
Minden, ami zene!
Ragtime, jazz, humor, opera, népzene, világzene ragtime
stílusban. A Budapest Ragtime Band koncertje.
2019. AUGUSZTUS 17.
20.00 KastélyKoncert
		
Füstös esti swing
Horváth Márk és Jász Andris koncertje, vendég Iván
Szandra
2019. SZEPTEMBER 14–15.
		
Kulturális Örökség Napjai
		
Vezetett kastélytúrák a kulturális örökségvédelem
jegyében.
2019. SZEPTEMBER 21.
11.00 A szőlészet ünnepe
		
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei borversenyének ünnepélyes eredményhirdetése.
2019. SZEPTEMBER 27.
18.00 Kastélymesék
		
Különleges programsorozat, ahol különleges vendégek
személyes történeteik segítségével hívják varázslatos kalandozásra hallgatóságukat. A vendégekkel Rodics Eszter,
a kastély igazgatója beszélget.
2019. OKTÓBER 6.
15.00 Aradi vértanúk napja
		
A Schweidel-család emlékezete a Halász-kastélyban.
2019. SZEPTEMBER 28.
10.30 FÜLEmüle
Gyerekeknek szóló koncertsorozat: fülelj, énekelj, játssz,
próbáld ki a legkülönbözőbb hangszereket remek művészek
iránymutatásával és társaságában. A délelőttök házigazdája:
Bartek Zsolt klarinétművész.
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2019. OKTÓBER 19.
9.00 IV. Vadászrandevú
		
Negyedik alkalommal ad otthont a Halász-kastély
a Velencei-tavi Vadász Randevúnak Kápolnásnyéken. Az eseményt a Fishing&Hunting TV és a Velencei-tavi Kistérségért
Alapítvány szervezi számos támogatóval karöltve.
2019. OKTÓBER 25.
18.00 Kastélymesék
		
Különleges programsorozat, ahol különleges vendégek
személyes történeteik segítségével hívják varázslatos kalandozásra hallgatóságukat. A vendégekkel Rodics Eszter,
a kastély igazgatója beszélget.
2019. NOVEMBER 9.
15.00 Domborműavatás
		
Bory Jenő születésének 140. évfordulóján a jeles szobrász
Fejér megyei közéleti panteonba kerülő domborművét,
Pintér Balázs alkotását.
2019. NOVEMBER 16.
10.30 FÜLEmüle
		
Gyerekeknek szóló koncertsorozat: fülelj, énekelj, játssz,
próbáld ki a legkülönbözőbb hangszereket remek művészek
iránymutatásával és társaságában. A délelőttök házigazdája:
Bartek Zsolt klarinétművész.
2019. NOVEMBER 18–24.
		
Vadászfegyverek – Fegyvervadászok
		
Kiállítás – konferencia – aukció
Egy hét a hazai vadászfegyver-kultúra népszerűsítése és
hagyományainak felelevenítése jegyében a kápolnásnyéki
Halász-kastélyban.
Fegyvertörténeti kiállítás: míves vadászfegyverek, híres
fegyverművesek.
Konferencia neves hazai és külföldi előadókkal.
Különleges vadászfegyverek vására.

2019. NOVEMBER 22.
18.00 Kastélymesék
		
Különleges programsorozat, ahol különleges vendégek
személyes történeteik segítségével hívják varázslatos kalandozásra hallgatóságukat. A vendégekkel Rodics Eszter,
a kastély igazgatója beszélget.
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2019. DECEMBER 1.
15.00 Advent a Kastélyban – Kiállításmegnyitó
		
Az ünnepi díszbe öltöztetett Halász-kastélyban az adventi
időszakban gyertyagyújtással, forralt borral, karácsonyi
dallamokkal és irodalommal várjuk az ünnepre készülődőket. Kiállításmegnyitó és adventi FÜLEmüle Bartek Zsolttal
és vendégeivel.
2019. DECEMBER 8.
15.00 Advent a Kastélyban
		
Az ünnepi díszbe öltöztetett Halász-kastélyban az adventi
időszakban gyertyagyújtással, forralt borral, karácsonyi
dallamokkal és irodalommal várjuk az ünnepre készülődőket. Betlehemes délután.

2019. DECEMBER 15.
15.00 Advent a Kastélyban
		
Az ünnepi díszbe öltöztetett Halász-kastélyban az adventi
időszakban gyertyagyújtással, forralt borral, karácsonyi dallamokkal és irodalommal várjuk az ünnepre készülődőket.
A tó-környék fiatal tehetségeinek karácsonyi koncertje.
2019. DECEMBER 20.
18.00 Kastélymesék
		
Különleges programsorozat, ahol különleges vendégek
személyes történeteik segítségével hívják varázslatos kalandozásra hallgatóságukat. A vendégekkel Rodics Eszter,
a kastély igazgatója beszélget.
2019. DECEMBER 27.
8.00 Jótékonysági Vadászat és domborműavatás
		
7. János-napi jótékonysági vadászat indul a Halász-kastélytól. Gróf Nádasdy Ferenc, az Országos Magyar Vadászati
Védegylet alapító elnökének domborműve, Nagy Benedek
alkotása kerül a Fejér-megyei közéleti panteonba.
A programokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

A kastélyt üzemelteti és a kiadványt megjelentette a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány.
Felelős kiadó: Dr. Kazai Viktor
A Halász-kastély időszaki és állandó kiállításoknak ad otthont.
Az év bármely időszakában koncertek, rendezvények, esküvők ideális helyszíne.
Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10.00–18.00 óráig www.halaszkastely.hu

