
A XXXIX. DURINDÓ ÉS LII. GYÖNGYÖSBOKRÉTA PROGRAMJA 
 

 
2015. június 6., szombat, Durindó 
 
10.00 órától a Durindó fellépőinek érkezése a csantavéri Hunyadi János Általános Iskolába (Szabadság tér 2) 
12.00 óra, szabadtéri színpad a színház udvarában 
 Köszöntőbeszédek, a XXXIX. Durindó ünnepélyes megnyitója 
12.30 óra, színházterem, szabadtéri színpad 
 A XXXIX. Durindó műsora két helyszínen. A fellépők színpadi megjelenését a Művészeti 

Szakbizottság népviselet-szakértői véleményezik a műsor szüneteiben 
14.00–15.00 óra, színházterem 
 Élő közvetítés a XXXIX. Durindó műsorából az Újvidéki Rádió hullámhosszán 
15.30–16.30 óra, szabadtéri színpad a színház udvarában 
 A csantavéri Bartók Béla vegyes kórus, az iskola gyermektáncegyüttese, a Musica Viva kamarakórus 

valamint a dicsőszentmártoni Kökényes néptánccsoport közös műsora 
16.30, Szabadtéri színpad a színház udvarában 
 A XXXIX. Durindó műsorának folytatása 
18.30 óra, szabadtéri színpad a színház udvarában 

A Csörgő és a Fokos zenekarok közös koncertje. Válogatás a vajdasági népzenei előadók nemrégiben 
megjelent lemezeiről. 

20.00–21.00 óra, színházterem 
 Élő közvetítés az Újvidéki Televízió II. csatornáján 
21.00 óra, szabadtéri színpad 
 A Heveder zenekar népzenei koncertje 

 
2015. június 7., vasárnap, Gyöngyösbokréta 
 
10.00 órától a fellépők érkezése a csantavéri Hunyadi János Általános Iskolába (Szabadság tér 2) 
12.00 óra, Páduai Szent Antal római katolikus templom 
 Ünnepi szentmise, a fesztivál résztvevőinek megáldása. Közös éneklés a csantavéri Musica Viva 

kamarakórussal 
12.30 óra, Páduai Szent Antal római katolikus templomtól 

Az LII. Gyöngyösbokréta fellépőinek díszfelvonulása és menettánca a színház udvarában felállított 
szabadtéri színpadhoz 

14.00 óra, szabadtéri színpad a színház udvarában 
 Köszöntőbeszédek, az LII. Gyöngyösbokréta ünnepélyes megnyitója 
14.00 óra, szabadtéri színpad a színház udvarában 
 Az LII. Gyöngyösbokréta műsora 
16.00 óra, szabadtéri színpad a színház udvarában 
 A Bodor Anikó-díj eredményhirdetése és átadása. Gyermek- és ifjúsági népművészeti vetélkedőink idei 

meghívott díjazottjainak, valamint a dicsőszentmártoni Kökényes és a pélmonostori Talicska 
néptáncegyüttesek gálaműsora 

17.00 óra, szabadtéri színpad a színház udvarában 
 Az LII. Gyöngyösbokréta műsorának folytatása 
19.00 óra, a Fesztivál zászlójának átadása a jövő évi házigazának 
 
 
 
 
 



Kísérő programok a fesztivál mindkét napján 
 
10.00–22.00 óra, a színház udvara 
 Kézműves vásár 
10.00–22.00 óra, a színház előcsarnoka 
 Kiállítás a csantavéri festőművészek képeiből 
10.00–22.00 óra, a Bartók Béla Művelődési Egyesület székháza (Tito marsall utca 26.) 
 Kiállítás a Bartók Béla Művelődési Egyesület Gyöngyvirág kézimunkacsoportjának munkáiból 
10.00–24.00 óra, a csantavéri sportpálya 
 Fesztiválsátor – a kötetlen szórakozás, barátkozás helyszíne 
14.00–18.00 óra, kézműves sátor a színház udvarában 
 Kézműves foglalkozások gyermekeknek 
 

 


