Sirpa Ihanus kiállításának megnyitója
Augusztus 11. (péntek) 18.00 –
Szent István Király Múzeum – Pelikán Galéria
A finn-magyar képzőművész kiállítása a 100 éves önálló finn állam és a 60 éves Székesfehérvár – Kemi testvérvárosi kapcsolat előtt tiszteleg.

Székesfehérvári Királyi Napok – megnyitó
Augusztus 11. (péntek) 20.30 – Városház tér

Elkezdődik a város legszebb és legizgalmasabb kulturális fesztiválja, a Szent István ünnepkörhöz kapcsolódó Székesfehérvári Királyi Napok. Az összművészeti fesztivál nyitóprogramján a közönség találkozhat a Koronázási Ünnepi Játékok történelmi óriásbábjaival,
köztük az idei esztendőben középpontba kerülő III. Bélával, az aranykor királyával és feleségével, Antiochiai Annával. A felemelő eseményen közreműködik Blaskó Péter színművész, a Hermann László Kamarazenekar és a Szent Efrém Férfikar, Szirtes Edina Mókus,
Cserta Balázs valamint Bágyi Balázs és a dobosok. Az ünnepség díszvendége Dr. Papp
László, Debrecen polgármestere lesz, a Székesfehérvári Királyi Napokat dr. Cser-Palkovics
András polgármester nyitja meg. A hagyományok szerint a Városház tér ünnepi fényeinek
és a Fény utca történelmi mozgó képregényének a felkapcsolásával zárul a megnyitó. A
Mátyás király-emlékműnél Falvay Miklós tervezőművész fényjátéka egy interaktív vizuális
élménnyel ajándékoz meg mindenkit, hiszen a nézők irányíthatják majd a vetítést.
(Eső estén a Városháza Díszterme ad helyet a megnyitónak.)

Az Osszáriumban a szakvezetések időpontjai:
augusztus 12. (szombat): a megnyitó után és 15.00
augusztus 13. (vasárnap): 15.00
augusztus 19. (szombat): 15.00
augusztus 20. (vasárnap): 15.00

„III. Béla király és kora” – tudományos konferencia
Augusztus 12. (szombat) 10.00 – Városháza, Díszterem
III. Béla fiatal korában Bizáncban élt és a bizánci trón várományosának számított,
később a magyar trónra lépett: a keleti és a nyugati kultúrában egyaránt otthonosan
mozgó fiatalember kora egyik legelismertebb királya lett, aki uralkodásának 24 éve
alatt Magyarországból virágzó államot épített, és a kelet-nyugati kapcsolatok egyfajta
jelképévé vált. A konferencia előadásai képet adnak a korról, az udvar jövedelmeiről,
a Géza herceggel folytatott konfliktusról, a székesfehérvári bazilika átépítéséről, valamint a királysír azonosításáról.

„Teste Fehérvárott nyugszik” – kiállításmegnyitó
Augusztus 12. (szombat) 14.00 –
Szent István Király Múzeum, Díszterem
A Szent István által építtetett bazilikában helyezték örök nyugalomra, bár ma a budapesti Mátyás-templomban őrzik III. Béla (1172–1196) és hitvese hamvait. Az ereklyékhez kapcsolódóan ünnepi tárlat nyílik.

Király Linda és Király Viktor nagykoncertje
Augusztus 12. (szombat) 19.30 – Zichy színpad
Az élőzenekaros koncert sztárvendége Bebe lesz.
(Szélsőséges időjárás esetén a program elmarad.)

Musica Sacra – Verdi: Requiem
Augusztus 12. (szombat) 21.00 – Nemzeti Emlékhely
A Nemzeti Emlékhelyen felépítetett szabadtéri színpadon Verdi Requiem című
gyászmiséje hangzik fel Drahos Béla Liszt-díjas karmester vezényletével. A drámai
erővel bíró, monumentális alkotás szólóit a világ nagy operaházait megjárt sztárok
éneklik az idei Music Sacrán: Lukács Gyöngyi (szoprán), Komlósi Ildikó (mezzoszoprán), Otokar Klein (tenor) és Alexandru Agache (basszbariton). A koncerten öt kórus
lép fel, az egyházzenei előadást az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kíséri. (Esőnap:
augusztus 13.)

Fény utca
Augusztus 11–20. 21.00–24.00 – Fő utca
A Képes Krónika ábrái elevenednek meg mintegy 1000 m2 felületen, a Fő utca épületein: Matuz János forgatókönyve alapján Magyarósi Éva grafikus és csapata tervezte,
animálta a képregény történetét. A Fény utcát a Belvárosban sétálók augusztus 20-ig
minden nap megtekinthetik.

A Hooligans zenekar koncertje
Augusztus 11. (péntek) 21.30 – Zichy színpad
(Szélsőséges időjárás esetén a program elmarad.)

Az Osszárium ünnepélyes megnyitása
Augusztus 12. (szombat) 09.30 – Nemzeti Emlékhely
Az Osszárium közös síremléke egykori uralkodóink és családtagjaik, rangos egyházi és világi személyek csontmaradványait rejti, ami hagyományosan minden esztendőben megnyílik
a nagyközönség számára, és egészen augusztus 20-ig ingyenesen látogatható. Az ünnepélyes
megnyitón Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese mond köszöntőt, majd virágelhelyezésre kerül sor a tiszteletadás
jeleként. Az eseményt követően Rácz Piroska antropológus tart szakvezetést.
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Népművészeti Fesztivál hagyományokkal, lakodalmassal
Augusztus 12-13. (szombat, vasárnap) – Belváros, Városház tér
Újdonságaként idén kétnapos Népművészeti Fesztivál gazdagítja a Székesfehérvári Királyi Napok tíznapos programsorozatát. Megismerhetjük a falusi élet hagyományait, kipróbálhatjuk, hogy mostak régen az asszonyok. Részesei lehetünk a mulatozós lakodalomnak is, szombaton a Sárköz, vasárnap a Felvidék hagyományai lesznek terítéken.
A fesztivál része lesz egy gyermek néptáncgála és az Alba Regia Táncegyüttes Mozdulatlan legendák című műsora is.

Faluvégi mosoda
Augusztus 12. (szombat) 12.00 és 16.00 – Varkocs-szobor
Hogyan mostak régen mosógép és centrifuga nélkül? A pusztahencsei lányok és
asszonyok eredeti eszközök – vödrös kút, teknő, mángorló, sulyok – használatával
mutatják be, miként zajlott egy mosás a régi időkben, és hogy mángorló segítségével hogyan simították ki a mosás közben keletkezett gyűrődéseket. Sámlikon ülve
énekelnek sárközi népdalokat, miközben a kezük alatt ég a munka.

Augusztus 12. (szombat)
10.00–18.00 Népművészeti vásár (Városház tér)
10.00 A Nagylóki Bakakórus, az Alsónyéki Hagyományőrző Néptánccsoport és a
tamási Pántlika Néptáncegyüttes műsora (Mátyás király-emlékmű)
11.00 és 15.00 Mozdulatlan legendák – az Alba Regia Táncegyüttes produkciójának
tételei (Városház tér, Mátyás király-emlékmű, Varkocs-szobor, Zichy színpad – a helyszínek között zenészek és gólyalábasok kísérik a közönséget)

Fehérvári Gyermek Néptáncgála
Augusztus 13. (vasárnap) 16.00 – Zichy színpad
A gálán az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja, a salgótarjáni Nógrád Gyermek Néptáncegyüttes, a miskolci Szinvavölgyi Aprók Néptáncműhely táncosai mellett színpadra lépnek a „Fölszállott a páva” tehetségkutatóban
megismert ifjú tehetségek, a tordasi Gatyamadzag Zenekar és az úrhidai Marton
Bendegúz, valamint láthatja a közönség a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági
Népdaléneklési és Népzenei Versenyen kiválóan szerepelt abai Abanda Zenekart
és a Kösöntyű Énekegyüttest is.

16.15 Legénybúcsú (Kurta kocsma, Varkocs-szoborral szemben)
16.45 Sárközi lánykikérés (Mátyás király-emlékmű)
17.30 Százszoknyás karikázó és sárközi lakodalom (Városház tér)

Augusztus 13. (vasárnap)
10.00–18.00 Népművészeti vásár (Városház tér)
10.00 Tarsoly zenekar műsora (Mátyás király-emlékmű)
10.00 Legénybúcsú (Kurta kocsma, Varkocs-szoborral szemben)
10.30 Felvidéki lánykikérés (Mátyás király-emlékmű)
11.15 Magyarbődi karikázó és felvidéki lakodalom (Városház tér)
12.00 Faluvégi mosoda – mosógép és centrifuga nélkül (Varkocs-szobor)
14.30 Az erdélyi Berkenye (Szilágycseh), az Adonyi Táncegyüttes, a felvidéki Bokréta
Táncegyüttes, a pusztahencsei Vadvirág Népi Együttes és a Paksi Tehetségműhely
táncosainak műsora, kísér a Tarsoly zenekar (Mátyás király-emlékmű)
16.00 Faluvégi mosoda – mosógép és centrifuga nélkül (Varkocs-mosoda)
16.00 Fehérvári Gyermek Néptáncgála, fellépők: Alba Regia AMI Pulutyka csoport,
Székesfehérvár; Nógrád Gyermek Néptáncegyüttes, Salgótarján; Szinvavölgyi Aprók
Néptáncműhely, Miskolc; Gatyamadzag zenekar, Tordas; Abanda zenekar és Kösöntyű
énekegyüttes, Aba; Marton Bendegúz, Úrhida (Zichy színpad, esőhelyszín: Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar)
16.15 Legénybúcsú (Kurta kocsma, Varkocs-szoborral szemben)
16.45 Felvidéki lánykikérés (Mátyás király-emlékmű)
17.30 Magyarbődi karikázó és felvidéki lakodalom (Városház tér)
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XXII. Nemzetközi Néptáncfesztivál – Ország-világ nálunk ropja
Augusztus 13-17. (vasárnaptól csütörtökig) – Belváros és Táncház
A Székesfehérvári Királyi Napok egyik leglátványosabb, népszerű programja a Nemzetközi Néptáncfesztivál. A királyi város immár 22. alkalommal táncoltat meg országot, világot! A résztvevők Bosznia-Hercegovina, Brazília, Finnország, Grúzia, Kína, Madeira (Portugália), Mallorca (Spanyolország), Szenegál, Szibéria és Törökország lesznek, fellép az
EtnoRom, a Fitos Dezső Társulat, a TáncolKODÓ Táncegyüttes, az Ikarus Senior Táncegyüttes és természetesen a házigazda Alba Regia Táncegyüttes is. A parádés felvonulások,
a belvárosi táncszigetek, az esti nemzetközi folkestek, a királyi gyerekjátszók elmaradhatatlan részei a fesztiválnak. A Táncházban megrendezett programokra napi és kedvezményes heti jegyek válthatók, a belvárosi rendezvények ingyenesek.

Flashmobos felvonulás
Augusztus 13. (vasárnap) 18.00 – Alba Plaza –
Városház tér – Mátyás király-emlékmű
A nemzetközi résztvevők és az albások közösen alapozzák meg a kitűnő hangulatot
Székesfehérvár szívében. Parádés flashmobos felvonulással kezdődik a néptáncfesztivál.

Nyitó gála
Augusztus 13. (vasárnap) 19.00 – Zichy színpad
A hagyományokhoz hűen
varázslatos nyitó gálán
lépnek fel a fesztiválozó
táncosok. A programban
szerepel Mallorca, Grúzia,
Kína, Bosznia-Hercegovina,
Finnország, Törökország,
Szibéria és az Alba Regia
Táncegyüttes.

17.00 Térzene a Belvárosban (Mátyás király-emlékmű)
18.00 Táncegyütteseinek műsora, a résztvevő csoportok bemutatói (Zichy színpad)
21.30 Nemzetközi folkest, közös tánctanulás és gasztronómiai bemutató (Táncház)
A táncra perdítő, családias hangulatú estéken a nemzetközi csoportok bemutatják
táncaikat, melyeket meg is tanítanak a közönségnek. Nyitva áll a Táncház konyhája
is, ahol ismét megkóstolhatjuk az egyes országok finomabbnál finomabb étkeit.

Parádés záró felvonulás utcatánccal
Augusztus 17. (csütörtök) 18.30 – Táncház - Alba Plaza Liszt Ferenc utca - Városház tér - Fő utca - Zichy színpad

Záró gála
Augusztus 17. (csütörtök) 19.00 – Zichy színpad
Bosznia-Hercegovina, Finnország, Grúzia, Mallorca, Törökország és az Alba Regia
Táncegyüttes varázsolja el a közönséget.

Hétköznapok ünnepei a Nemzetközi Néptáncfesztiválon
Augusztus 14-15-16. (hétfő, kedd, szerda) – Belváros és Táncház
A megnyitót követő három napban színes-ízes programkínálattal várják az érdeklődőket délelőttől egészen a késői órákig.
11.00 Királyi játéktér (Mátyás király-emlékmű)
16.00 Királyi gyermekjátszó (Táncház)
Király programokat kínálnak a legkisebbeknek a királyi játéktér és a gyermekjátszó keretében! A gyerekek betekintést nyerhetnek a fesztiválon résztvevő
országok hagyományaiba. A csoportok megmutatják a náluk jellemző játékokat, népszokásokat és megtanítják néptáncaik lépéseit.

A részletes program és a fellépők sora megtalálható a www.kiralyinapok.hu portálon.
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A Magyar Szent Család ereklyék ünnepélyes átvitele a Püspökségről a Szent István-székesegyházba
Augusztus 14. (hétfő) 17.00
Az ország-felajánlás napján tartják a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét, melynek keretében a Püspöki Palotából körmenetben viszik át a Magyar
Szent Család (Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre) ereklyéit a Szent István-székesegyházba. A Bazilikában 17.15 órától imaórát tartanak.

Fogadalmi szentmise

Nagyboldogasszony-napi ünnepi szentmise

Augusztus 14. (hétfő) 18.00 – Szent István-székesegyház

Augusztus 15. (kedd) 18.00 – Szent István-székesegyház

Az ünnepi szentmise során Spányi Antal megyés püspök megújítja hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban a halála előtti napon,
amikor trónörökös nélkül maradt az ország. A főpásztor az ünnepi liturgiában a Szent
István-i hagyományhoz hűen a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását
kéri az egész magyar népért. Imádkozik minden magyar emberért, határokon innen
és túl, hívőkért, nem hívőkért egyaránt. Ezt követően 19.00 órakor a restaurált Szent
István-kápolna megáldása következik, ahol elhelyezésre kerül az üldözött iraki keresztények ajándék keresztje, majd a szentmise végén körmenetben kísérik vissza az
ereklyéket a Püspöki Palotába.

Hazánkban Nagyboldogasszony napja Szent István óta parancsolt ünnep, és a
hagyományok szerint ez első királyunk halálának évfordulója is. Nagyboldogasszony
ünnepén Spányi Antal megyés püspök tart ünnepi szentmisét a Szent István-székesegyházban, amely mellett a Géza nagyfejedelem téren 17.00 órától Szent István, Géza
fejedelem és Sarolt fejedelemasszony óriásbábjai várják a híveket.

***

Információs térkép

Az üldözött keresztények ajándéka

TÁNCHÁZ

Az iraki Batnaya város Mar
Quryaqus lerombolt templomából megmaradt kereszt
Őexcellenciája Bashar Matti
Warda erbili káld érsek és
Főtisztelendő Salar Soulayman,
Bodagh újjáépítésért felelős káld
katolikus helynök ajándéka
Spányi Antal székesfehérvári
megyés püspöknek.

ZICHY SZÍNPAD
JÁVOR OTTÓ TÉR

A relikvia a káld templom
keresztje volt, melyet erőszakkal
távolítottak el onnan. Az ISIS katonái a szent helyet meggyalázták, oltárait szétverték. Nemcsak
arab, hanem német nyelven is
keresztényeket gyalázó feliratokat festettek a templom és az azt
körülvevő kolostor falaira.

VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ
ORSZÁGZÁSZLÓ TÉR
PROHÁSZKA LIGET
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
ELŐTTI TÉR (BARTÓK BÉLA TÉR)

ORSZÁGALMA

SZENT JÁNOS KÖZ

EÜ. PONTOK
© Székesfehérvári Egyházmegye

Augusztus 14-én, Székesfehérvár fogadalmi ünnepén a
körmenetben a Magyar Szent
Család ereklyék mellett az
üldözött iraki keresztények
ajándékát, a keresztet is a Szent
István-székesegyházba kísérik.
A fogadalmi misét követően
megáldásra kerülő, restaurált
Szent István-kápolnában
helyezik el.

ZICHY LIGET

KORONÁS PARK

NYILVÁNOS ÉS MOBIL WC-K

MÁTYÁS KIRÁLY - EMLÉKMŰ

NEMZETI
EMLÉKHELY
KORONÁZÓ TÉR
VÁROSHÁZ TÉR

INFOPONTOK
SZENT ISTVÁN - SZÉKESEGYHÁZ

INGYENES VÍZKÍNÁLÓ HELYEK
FEHÉRVÁRI KIRÁLYOK MENETE
FÉNY UTCA

ALBA PLAZA
SZENT ISTVÁN TÉR

AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS

7
Díjak, ösztöndíjak átadása
Augusztus 16. (szerda) 16.00 – Bory-vár
Hagyományosan a Szent István-i ünnepkör hetében adják át a Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíjakat, a Deák Dénes-díjat és a Deák Dénes-ösztöndíjat. Szimbolikusan Székesfehérvár egyik legfontosabb kulturális helyszínén, a Bory-várban kerül sor
a város kiemelt elismeréseinek átadására. A díjakkal és ösztöndíjakkal elismerik és
támogatják mindazon személyeket, akik értékes és színvonalas alkotómunkát végeznek Székesfehérvár érdekében.
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Fény utca minden nap interaktív fényjátékkal
Augusztus 11-20. 21.00-24.00 – Fő utca
A Székesfehérvári Királyi Napokat egyedülálló módon gazdagítja a Fény utca, az a
történelmi képregény, amely az ünnepi időszakban minden este látható a Fő utca
épületeinek falain. Idén III. Béla, az Árpád-ház tizenhatodik királyának uralkodását, életművét ismerhetjük meg. A programot a Mátyás király-emlékműnél Falvay
Miklós vizuális tervezőművész interaktív fényjátéka egészíti ki, ahol a nézők
irányíthatják a vetítést. Mozgasd a kezed, kapd el az ablakokból kieső tárgyakat
és figyeld, hogyan változik a kéz-ecseted!

V. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál
Augusztus 17. (csütörtök) 16.00 – Városház tér,
Mátyás király-emlékmű, Alba Plaza előtti tér, Zichy liget
Ismét hangulatos, pergő katonazenével telik meg Székesfehérvár Belvárosa az V. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztiválon. A Székesfehérvári Királyi Napok
hagyományos rendezvényén idén az MH Szolnok Légierő Zenekar, az MH Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, az MH Szentendre Helyőrségi Zenekar és az MH Tata
Helyőrségi Zenekar vesz részt.
A fesztivál névadója, Fricsay Richárd alezredes a magyar katonazene történetének
kimagasló egyénisége volt. 1897 októberében családjával együtt érkezett Székesfehérvárra, ahol pezsgő kulturális életet teremtett, ápolta a magyar zenei hagyományokat,
zenekarának koncertjeivel meghódította az egész Dunántúlt.

A Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei a Székesfehérvári Királyi Napok idején ingyenesen látogathatók!
A következő kiállítóterek hosszított nyitvatartással várják az érdeklődőket:
Rendház: 10.00–20.00
Fekete Sas Patikamúzeum: 10.00–20.00
Csók István Képtár: 10.00–20.00 (kivéve szombat: 09.00–20.00)
Nemzeti Emlékhely: 09.00–20.00
Gorsium Régészeti Park: 09.00–20.00
(az ingyenesség a Pompeji-kiállításra nem vonatkozik)
G A R A N TÁ LT N YÁ R I

VáRosnéző TÚráK
A TOURINFORM IRODÁVAL

AUGUSZTUS

TitKos tÚRa
FÁKLYÁS ESTI VÁROSNÉZÉS

A katonazenekari fesztivál programja:
16.00 Katonazenekarok térzenéje a Városház téren, a Mátyás király-emlékműnél, az
Alba Plaza előtt és a Zichy ligetben
16.30 Zenekarok bevonulása a Városház térre
Nyitány | Zenekarok szakalaki bemutatója, azaz gyep-show | Összevont zenekari
koncert
17.45 Zenekarok elvonulása a Fő utcán

Szent István Emlékérem és Díj átadása
Augusztus 17. (csütörtök) 18.00 – Szent István Hitoktatási
és Művelődési Ház

IDŐTARTAM:

ROmAntIKUS

vártúra

KISVONATOS BORY-VÁR LÁTOGATÁS

IDŐTARTAM:

1-1,5 óra

2 óra

Király-túra
SZENT ISTVÁN NYOMÁBAN

IDŐTARTAM:

1-1,5 óra

minden pénteken 21.00 órától

minden szombaton 10.00 órától

minden szombaton 16.00 órától

AUGUSZTUS 4., 11., 18., 25.

AUGUSZTUS 5., 12., 19., 26.

AUGUSZTUS 5., 12., 19., 26.

Székesfehérvár történelme nem szűkölködik fordulatos eseményekben és
izgalmakban. Ha ez önmagában nem
elég, akkor még titokzatosabbá tesszük
a felfedező sétát, és fáklyákkal világítjuk
meg utunkat a várfalak tövében és az
eldugott kis utcák macskakövén.

A vár Székesfehérvár legkülönösebb
építménye, a romantika XX. századi
fellegvára. Bory Jenő építész-szobrászművész maga tervezte és két kezével
építette fel álmai várát és családja
lakhelyét közel 40 esztendőn keresztül.

Székesfehérvár Szent István városa.
Államalapító királyunk itt építtette
fel a koronázó bazilikát, melynek falai
között 43 magyar királyt koronáztak. Itt
született fia, Imre herceg, és itt helyezték
örök nyugalomra. Lássuk hát, mit őriz
emlékéből ma az egykori koronázóváros!

Részvételi díj: 800 Ft / fő

A PROGRAMOKON VALÓ
RÉSZVÉTELHEZ ELŐZETES
REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.

idegenvezetes_aug_145x145.indd 1

Részvételi díj:
2500 Ft / felnőtt | 2000 Ft / nyugdíjas, diák

Részvételi díj: 800 Ft / fő

Tourinform Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Tel.: 22 537 261 | E-mail: szekesfehervar@Tourinform.hu
www.turizmus.szekesfehervar.hu | www.facebook.com/tourinform.szekesfehervar

A Székesfehérvári Királyi Napok részletes programja elérhető a www.szekesfehervar.hu oldalon.
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Koronázási Ünnepi Játékok
Augusztus 18-19-20.(péntek, szombat, vasárnap) – Belváros
A hagyományőrző rendezvénysorozat a Belvárosba látogatókat középkori időutazásra invitálja: az utcákon, a tereken megelevenedik III. Béla kora, kulturális programok, előadások, gyermekjátszók, vásári forgatag várja a családokat augusztus 20-ig.

Jósok és boszorkányok sikátora
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-19.00 –
Szent János köz
Kártyavetés, jóslás hörcsöggel, szerencsecédulák – ez sem maradhat ki a középkori
város életképeiből. A legkisebbeket mesék várják, a legbátrabbak óriásokkal szemben
tehetik magukat próbára, a békésebbek pedig gyógyfüves cukorkát készíthetnek vagy
mágikus táncot lejthetnek a sikátor varázslójával és boszorkányával.

Középkori piac és középkori városi élet
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-19.00 – Városház tér
Szabad a vásár! – a Szabad Színház igazi középkori életképeket jelenít meg a Belvárosban: piaci perpatvarok és vásári jelenetek fogadják a látogatókat pergő nyelvű
kofákkal, ravasz kalmárokkal és korhely komédiásokkal. A középkori hangulatot a
Jancsárkert árusai és kézművesek teszik teljessé, a járókelők pedig korabeli mesterségeket és attrakciókat is kipróbálhatnak. Az interaktív Gólyalábas vásári komédiák
táltosokat, szerelmi történeteket idéznek meg, „Pannon mesék” címmel utcaszínház is
várja a népes forgatagot.

Zenetér
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-21.00 –
Mátyás király-emlékmű
Egész napos foglalkoztató és játékos történelmi programok, autentikus zenei produkciók hívnak közönséget a pódiumszínpadhoz. A Musica Historica Régizene Együttes
minden délután megzenésített versekkel mutatja be a történelmi óriásbábkirályokat és
azok rokonságát. Zászlóforgatók, dobosok, zenészek, bábosok és színészek varázsolnak középkori miliőt a Fő utcán.

Hagyományőrző talpas tábor
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-18.00 – Zichy liget
Őseink életét, a táborok szokásait mutatják be a hagyományőrzők, amit délután
izgalmas harcászati bemutatók kísérnek. Lovagok, íjászok, kardforgatók várják az
érdeklődőket.

Hagyományőrző lovas tábor
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-18.00 –
Jávor Ottó tér
Idén is lódobogástól lesz hangos a Jávor Ottó tér: a csapatok délelőtt interaktív foglalkozásokkal készülnek, délután pedig izgalmas lovas, madarász- és vadászbemutatókkal szórakoztatják a közönséget.

Zenevonat szuperkoncert – LGT dalok az LGT tagjaival
Augusztus 18. (péntek) 19.30 – Zichy színpad

26. Öreghegyi Mulatság
Augusztus 19. (szombat) 15.00–24.00 – Bory tér
Az Öreghegyi Mulatság több mint
negyed százada városrészi rendezvényként indult, azonban az elmúlt
években Székesfehérvár egyik legkedveltebb, egész napos programjává
nőtte ki magát. A Szent István ünnepét
megelőző napon ilyenkor az egész
várost vendégül látják az öreghegyiek,
a hagyományos programelemeknek
köszönhetően vidám időtöltést és tartalmas kikapcsolódást kínálva minden
korosztálynak.
Ízelítő a programból: 15.00 Márió, a
harmonikás | 16.15 „Borban az igazság...” operettműsor | 16.30 Borrendek
felvonulása | 17.30 Singh Viki | 19.00
Komoly Férfiak Kivéti Társaság | 21.00
Utcabál a Fantom zenekarral | 24.00
Tűzijáték | 00.10 Il Silenzio

Karácsony János, Solti János, Veres Mónika Nika, Heincz Gábor Biga és az Abrakazabra zenekar élő koncertje

Swing és revü
Augusztus 19. (szombat) 19.30 – Zichy színpad
Könnyűzenei koncert vár minden érdeklődőt a zenei kalandozás jegyében a Zichy
ligetben, ahol Fenyő Iván, Gájer Bálint és Koós Réka ad ízelítőt a múlt század
első évtizedeiből. Az esten – amely székesfehérvári produkció – közreműködik a
show fehérvári tánckara és zenekara. Koreográfus: Bartha László, Tombor Tímea,
Rovó Tamás és Szakál Attila. Zenei vezető: Csóka Péter. Rendező: Szakál Attila.
(Szélsőséges időjárás esetén a programok elmaradnak.)
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Bábosok tere

Scola Capitularis Ecclesiae Alba Regiae

Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-21.00 –
Bartók Béla tér

Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-18.00 –
Országzászló tér

Báb- és utcaszínházi előadások szórakoztatnak délutánonként a pódiumszínpadon:
lesz népmese ördöggel, székely menyecskével és bábszínház Kinizsi Pálról. Jobku és
Dzsevu, Egger Géza és Lábodi Ádám sziporkázóan szellemes utcaszínházi sorozata,
a világhírű akrobatikus történelemóra-színház a negyedik epizóddal jelentkezik,
újabb dalbetéteket, mutatványokat és sok meglepetést ígérve. Az előadásban III.
Béla király és kora jelenik meg, miközben fényt derítenek olyan titkok megfejtésére,
hogyan keletkezett a Szent Korona és ki volt valójában Anonymus. Mindezt természetesen fergeteges akrobatamutatványokkal, dalbetétekkel, történelmi szkeccsjelenetekkel és sok-sok meglepetéssel fűszerezve.
A téren fellép még a Mesebolt Bábszínház, Tűzkő Sándor és Nyáry Bernadett,
Fabók Mancsi Bábszínháza, a Kabóca Bábszínház és az Aranyszamár Bábszínház.
A színpadi produkciók mellett egész nap foglalkoztatók és kézműveskedés várja a
gyerekeket.
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Milyen lehetett egy középkori iskola? Izgalmas és tartalmas kalandot ígér az Art Kulturális Egyesület családi programja, amiben a fiúk és a lányok is kipróbálhatják magukat
a különböző állomások feladatait teljesítve. A kis királylányok ékszereket készíthetnek
vagy hímezhetnek, a lovagjelöltekre pedig akár vívás vagy íjászkodás is vár.

A Királyi Napok a gyerekeké is!
Augusztus 18-19-20. (péntek, szombat, vasárnap) 10.00-18.00 –
Három helyszínen: Bartók Béla tér, Mátyás király-emlékmű, Prohászka liget
Három helyszínen: Bartók Béla tér, Mátyás király-emlékmű, Prohászka liget
Éld át a történelmet és válj királlyá Szent István, Szent László és III. Béla nyomában! –kalandos
városjárásra hívják a helyszíneket egy térkép segítségével végigjárva ismerkedhetnek meg a három
királlyal – a program a pajzsok, koronák, a lovagi tornák és természetesen a játék körül forog.

Koronázási Szertartásjáték: III. Béla – Az aranykor trónusán
Augusztus 18. (péntek) és 19. (szombat) 21.00 – Nemzeti Emlékhely
Szent István, Szent László, Könyves Kálmán és II. (Vak) Béla után idén, a jubileumi, ötödik Koronázási Szertartásjátéknak az Árpád-ház egyik legjelentősebb uralkodója a főszereplője. III. Béla a kelet-nyugati kapcsolatok terén egyfajta jelképpé vált: a fiatal korában Bizáncban élt, és a bizánci trón várományosának számító, később a magyar trónra lépő,
így a keleti és a nyugati kultúrában egyaránt otthonosan mozgó fiatalember kora egyik legelismertebb uralkodója lett, aki uralkodásának 24 éve alatt Magyarországból virágzó
államot épített. A grandiózus előadást – melyet Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója rendezett – „III. Béla - Az aranykor trónusán” címmel láthatja a közönség.

Szereplők és alkotók: III. Béla: Hirtling István | Koronázó érsek: Mihályi Győző | Mánuel, bizánci császár: Trokán Péter | Anna, III. Béla felesége: Trokán Nóra | Eufrozina,
III. Béla anyja: Závodszky Noémi | Anonymus: Blaskó Péter | Bánfi Lukács érsek:
Sághy Tamás | Koronázó püspökök: Egyed Attila és Lábodi Ádám |
A Nemzeti Emlékhelyen felépített szabadtéri színpad is jelentősen megújult: a III. Bélát
ért bizánci hatásra utalva a színészek, táncosok és zenészek mellett idén fellépnek a
Fővárosi Nagycirkusz művészei is.
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A rendezvénysorozat részletes programja letölthető a www.koronazas.hu oldalról.
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Augusztus 20. – Szent István ünnepe
Szent István-napi ünnepi szentmise

Énekes-zenés tiszteletadás Szent István szarkofágjánál

A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és összefonódását a magyar nép
egyetlen uralkodó személyéhez köti: az első magyar királyhoz, államalapító Szent Istvánhoz. Ünnepnapján, az egyik legősibb magyar ünnepen, a keresztény magyar államalapítás
emléknapján a Szent István-székesegyházban Spányi Antal megyés püspök celebrál ünnepi szentmisétés, megáldja az új kenyeret.

Ünnepi beszédet mond: dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.
A résztvevők a Városház téren csatlakozhatnak a Fehérvári királyok menetéhez.

Augusztus 20. (vasárnap) 10.30 – Szent István-székesegyház

Augusztus 20. (vasárnap) 17.00 – Nemzeti Emlékhely

Ünnepi Közgyűlés

Augusztus 20. (vasárnap) 18.00 – Szent István tér

Ünnepi beszédet mond és Székesfehérvár kitüntetéseit átadja: dr. Cser-Palkovics András
polgármester. (Esőhelyszín: Városháza, Díszterem)

Borrendi rendezvény a Belvárosban

Augusztus 20. (vasárnap) 16.00 – Virágóra – Zichy színpad

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége idén is városunkban rendezi meg az
ország történelmi és hagyományos borvidékeiről érkező borrendi delegációk, valamint
ismert szőlész-borász szakemberek részére szervezett szakmai napját, melynek keretében
sor kerül a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend 15 éves Jubileumi Ünnepi Közgyűlésére,
valamint konferenciára is. Közönségprogramként az érdeklődők a Bandiera Zászlóforgató
csoport műsorát láthatják, valamint a borrendek felvonulását a Virágórától a Zichy színpadig, ahol boráldás, valamint borlovag avatási ceremónia is lesz.

Fehérvári királyok menete

Augusztus 20. (vasárnap) 17.00 – Koronás Park – Szabadságharcos út –
Mátyás király körút – Fő utca – Városház tér – Szent István tér

„Táncra, magyar!”

Augusztus 20. (vasárnap) 19.00 – Zichy színpad

A gálaműsor keretében az Alba Regia Táncegyüttes a Bekecs Néptáncegyüttessel lép
színpadra. A vendégegyüttes felnőtt csoportja a 2014-es „Fölszállott a páva” döntőseként a
tehetségkutató műsorban átvehette „A legjobb határon túli előadó” különdíját. Az erdélyi
társulat – aki a gazdag néptánc hagyományú Nyárádszereda együttese – helyieket és környékbeli fiatalokat egyesít. Évente több mint hatvan előadásuk van Erdélyben és Magyarországon egyaránt. (Esőhelyszín: Vörösmarty Színház)

Fény utca

Augusztus 20. (vasárnap) 21.00–24.00 – Fő utca

Történelmi felvonulás az óriásbábokkal, a hagyományőrzőkkel és a meghívott vendégekkel, mely egyúttal a Kárpát-medencei magyar néptáncosok zarándoklata Szent Istvánhoz.
(Kedvezőtlen időjárás esetén a program elmarad.)

Ünnepi tűzijáték

Augusztus 20. (vasárnap) 21.30 – Palotavárosi tavak

Az idei esztendőben is ünnepi tűzijáték zárja a Székesfehérvári Királyi Napok tíznapos
programsorozatát. (Esőnap: szélsőséges időjárás esetén a tűzijátékot a Fehérvári Lecsófőző
Vigasság idején rendezi meg a város.)
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A programajánlót összeállította:
ÖKK Fehérvár – Fraller Ildikó, Havasi Tímea, Kész-Varga Mónika, Simon Erika, Stettler Zsuzsanna

