SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Koronázási Ünnepi Játékok - 2015.
Az először 2013-ban – hagyományteremtő szándékkal – megrendezett Koronázási Ünnepi
Játékok a nagyszabású, tízezrek által látott óriásbábos felvonulásokkal, a történelmi
belvárost átszelő, mozgó képregényes időutazásra csábító Fény utcákkal, István, majd
László királyok életének, koronázásának felelevenítésével egy csapásra belopta magát az
emberek szívébe.
Az immár harmadik alkalommal megszervezett Koronázási Ünnepi Játékok – augusztus
15. és 17. között – a 920 éve Székesfehérváron megkoronázott Könyves Kálmán
uralkodását idézte meg, aki szokatlanul nagy műveltségével bizonyította trónra
termettségét. A tanult király életének fontos eseményeit nappal színes középkori
forgatagban hagyományőrzők és komédiások, vásári forgatag és középkori zenészek, egész
napos programokkal szórakoztató eseményszigetek, valamint a közel öt méter magas királyi
óriásbábok látványos bemutatói elevenítették fel. Este fénybe borult a belváros, a Fény utca
falaira vetített mozgó történelmi képregényből kiderült, hogy „könyves” királyunk hogyan
reformálta és enyhítette meg elődje törvényeit, hogy küzdött meg örök riválisával, lázadó
öccsével, Álmos herceggel, mivel próbálta erősíteni a tanulás fontosságát.
Az idei évben több újdonságot próbáltunk becsempészni a fesztiválhangulatba:
- Visszahoztuk a lovas tábori élet hangulatot, melynek megfelelő területet adott a Rác utcaHalász utca közötti füves terület, ahol a hagyományőrző lovas és gyalogos harci bemutatók
mellett a családok játszóházban is szórakozhattak. A skanzen megnyitásával megpróbáltuk
a hagyományos népi mesterségekre irányítani a figyelmet: nyitott udvarokon kipróbálható
kézműves mesterségek, és a fazekasság történetének bemutatása várta az érdeklődőket.
- Esti, hangulatteremtő előadásokat és koncerteket vittünk a Kossuth-udvarba, amely kiváló
helyszínül szolgált a mesemondónak, folk és jazz zenének, énekmondónak, tűzszínháznak.
A mécsesek fényében remek alkalom nyílt a kulturált szórakozásra és a fesztiválnap
könnyed zárására.
- Új elemként a hagyományosan megszokott Fény utca mellett 3D animációval is
készültünk a Hősök terén, ahol a modern, látványos technika segítségével bemutattuk,
milyen lehetőségeket rejt az épületvetítés, bemutatva ezzel Könyves Kálmán életét és a
hozzá kapcsolódó legendákat.

- Az immár 13 főre szaporodott óriásbáb menettel naponta 2 alkalommal indultunk el és
jártuk be a történelmi belvárost. Az eseményszigeteken külön-külön, az adott helyszínen a
menethez csatlakozó királyok, királynék életét mutattuk be gólyalábas komédiások által
bemutatott bábjáték segítségével. A menet végül a Zichy ligetnél felállított nagyszínpadhoz
ért, ahol a Musica Historica régizene együttes énekelte meg Adorján Viktor megzenésített
verseit
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A Nemzeti Emlékhely területén felállított 400m2-es színpadon, minden este közel 2500
néző előtt mutattuk be a Könyves Kálmán életét bemutató Koronázási Szertartásjátékot
Szikora János rendezésében.
Részletes programleírás:
2015. augusztus 15-17. (szombat-vasárnap-hétfő)
Koronázási Ünnepi Játékok
Lovastábor
időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-20.00
helyszín: Rác utca, Halász utca közötti terület
Résztvevők: Váli Hunok, Fehérvári Huszárok, Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület,
Csőszi Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző Egyesület, Borostyán egyesület, Fekete Nap
programok: tábori életkép létrehozása, jurtával, hagyományőrző játékokkal, bemutatókkal,
interaktív foglalkozásokkal
 jurtákban korabeli fegyverek és ruházat kiállítása
 lovas-, íjász- és kézműves bemutatók (fafaragás, bőrművesség)
 kettő kézi malmon gabonaőrlés, tésztadagasztás fateknőben és utána lepénysütés
gyerekeknek vas és kőlapon, délután főzés a hadakozó feleknek
 gyerekeknek korabeli mini pajzsokkal és kardokkal "játékpárviadal"
 csatajelenet a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesülettel és a Váli Hunokkal közösen
(Kálmán király és öccse Álmos herceg között)
gyerekjátszó: Levendula játszóház – Királyi várjáték, Lovagi játékok
Fazekasok, kézművesek utcája
időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-18.00
helyszín: Rác utca
programok: a skanzen területén nyitott udvarok, kirakodóvásár, a fazekasság kipróbálásának
lehetősége, fazekas hagyományok valamint kézműves tevékenységek bemutatása, fafaragás,
népi játékok versenye, kiállítások
Gyalogos hagyományőrzők tábora

időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-20.00
helyszín: Várfal park
Résztvevők: I. András Királyi Lovagrend, Magyar Királyi Kardforgatók Rendje,
Székesfehérvári Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület
programok: tábori életkép létrehozása, jurtával, hagyományőrző játékokkal, bemutatókkal,
interaktív foglalkozásokkal, korzózás a belvárosban,
 Fegyvertecnikai elemek bemutatásával fűszerezett fegyverismertető a Fő utcán
 Tábor kialakítás: lovagi sátor, padok és asztalok, hajítófegyveres és lőalakok,
fegyverállványok, zászlók, kitűző zászlók, táborvédő kerítések.
 Táborban tartandó: egész napos fegyverkiállítás, páros küzdelmek gyakorlása,
apródok oktatása, láncing készítés, középkori jelenet, hajítófegyver kipróbálási
lehetőség, fényképezési lehetőség a felszereléseinkkel.

Középkori Piac
időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-20.00
helyszín: Városház tér
Résztvevők: Jancsárkert árusai, Fogadós, Szabad színház, Őskultúra Alapítvány
programok: felépített középkori díszletfal, valamint vásári bódék programokkal való
megtöltése, gúnyakölcsönző, egész napos, interaktív középkori élet bemutatása, játékok,
mesterségek kipróbálásának lehetősége, középkori sátrakkal, szekerekkel való kitelepülés
 Szabad Színház: boszorkány vallatás, csalfa asszonyok büntetése, könyve – szellemi
„párbajvívás” Könyves Kálmán olvasószobája, középkori gyerekjátékok,
 Őskultúra Alapítvány (Emese Park): 10 féle korabeli kézműves mesterség
termékmustrája, szerszámkiállítása és élőmunka bemutatója, a fából faragott,
vesszőkosaras körhinta, nyíl célba dobás, hordólovaglás, papírmerítés, emlékérem
készítés… kézműves foglalkozások gyertyamártó, gyapjúszövő, fazekas, nemezelő,
esztergályos. mesterségek,
 Sorompóknál hagyományőrzők műsora és járőrözés kis létszámú csapatokkal

Óriásbáb szigetek
időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-20.00
helyszín: Városház tér, Bartók Béla tér, Mátyás király emlékmű, Országzászló tér
Résztvevők/eseménysziget ötletgazdák és animátorok: Lábodi Ádám, Tűzkő Sándor, Váradi
Eszter Sára, ART Kulturális Egyesület
programok: egész nap interaktív programok és játékok a családoknak, műsorok a
szigetfelelősök szervezésében, kézműves foglalkozások, a szigeteken és összekötő
szakaszokon középkori játszóház, óriásbáb makettek elkészítése
 Városház tér – Lábodi Ádám: honfoglaló, óriáskirakó, Jobku és Dzsevu történelem óra
színháza
 Mátyás király emlékmű – Váradi Eszter Sára: 10.00 Musica Historica, Sub Rosa,
10.30 Mit nem ehettek a középkorban? (vetélkedő), 11.00 Öltöztetős kirakó
(vetélkedő), 12.00 Varró Janó hangszer bemutatója, 12.30 Öltöztetős kirakó
(vetélkedő), 13.00 Mit nem ehettek a középkorban? (vetélkedő), 13.30 Sub Rosa,
14.00 Műsor, 14.30 Tánctanítás, 15.30 Varró Janó hangszer bemutatója, 16.00 Műsor,
16.30 Öltöztetős kirakó (vetélkedő), 17.30 Varró Janó hangszer bemutatója, 18.00
Műsor, 18.30 " középkori buli" (tánctanítás+ Sub Rosa zenekar együtt)



Bartók Béla tér – Tűzkő Sándor: Három történet elmesélése, narrációval, majd egy
drámai konfliktus bemutatásával. A drámai előadások végén valamilyen módon a
megoldás, a tudás megszerzése a jutalom, hangsúlyozva Kálmán kicsit
felvilágosultabb személyiségét.
 Országzászló tér – ART Kulturális egyesület: Hét tantárgy bemutatása a
"tanmenetben" (grammatica, musica, retorica, dialectica, astronomia, aritmetica és
geometria), amiket mi egy-egy játékon keresztül oktatunk. A fiúk lovagi képzéseken
esnek át, a lányok kézműves és illemtan foglalkozásokon vehetnek részt. Aki
sikeresen "kijárja" az iskolát, az a királyi udvarba nyer bebocsátást, ahol szintén
játékok, mulatság várja a résztvevőket.
gyerekjátszó: Heper játszóház – kézműves foglalkozások, lovagi torna, középkori játékok

Óriásbábok menete
időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 14.00 és 17.00
program: gólyalábas zenés kísérettel vonul végig a 13 óriásbáb a szigeteitől a Hotel Magyar
Király előtti színpadig. Koreográfival egybekötött zenés bemutató a Musica Historica
közreműködésével.
Fény utca
időszak: 2015. augusztus 14-18. 21.00.24.00
Könyves Kálmán életét bemutató animált vetítés (mozgó történelmi képregény)
3D animáció Könyves Kálmánról
időszak: 2015. augusztus 14-18. 21.00-24.00
helyszín: Hősök tere

Esti/éjszakai fesztiválnap záró programok
Bogdán Norbert koncert
időpont: 2015. augusztus 15. 21.00
helyszín: Kossuth udvar
Csernik Szende pajzán meséi
időpont: 2015. augusztus 15. 22.00
helyszín: Kossuth udvar
Kátai Zoltán költeményeinek előadása
időpont: 2015. augusztus 16. 20.00
helyszín: Kossuth udvar
Duola koncert (Bágyi Balázs – Szabó Dániel duó)
időpont: 2015. augusztus 16. 21.00
helyszín: Kossuth udvar
Tűzszínház produkciója
időpont: 2015. augusztus 17. 22.00
helyszín: Pelikán udvar

Szertartásjáték
időszak: 2015. augusztus 15-16. 21.00 óra (esőnap: 2015. augusztus 17. 21.00 óra)
helyszín: Koronázó tér, Nemzeti Emlékhely

