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Meghívó
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01998 azonosítószámon nyilvántartott, „A
kultúra és a sport összefonódása Győr városában” című projektünk vonatkozásában a következő
Crossover típusú rendezvény kerül meredezésre.
A helyi felhívás címe: Sokszínű közösségek
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-044-4
Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01998
Esemény megnevezése:
A Győri Búvár sportegyesület TOP-7.1.1-16-H-044-4 azonosító számú helyi pályázati felhívás keretében,
mindenki által – ingyenesen – látogatható „A kultúra és a sport összefonódása Győr városában” című
rendezvény
Esemény kezdési időpontja és helyszíne: 2021. május 29. – Molnár Vid Bertalan Művelődési központ
9011 Győr, Váci Mihály u. 3.
- 10:00-18:00 között megrendezésre kerülő programok a mellékelt meghívó/programterv alapján.
A rendezvény programjai/fellépő együttesek:
- Patkás Tomi mozgáskorlátozott sportoló motivációs előadása a hazai és tengeri úszásairól,
- Czakó László roncskutató előadása a Szent István csatahajó víz alatti felkutatásáról,
- Bukor Ádám és Sincki Ádám világkupa bajnok búvárúszók motivációs előadása,
- Néptáncegyüttesek fellépései (gyermek és felnőtt korcsoportú együttesek – 10 együttes),
- Zenekarok fellépései (Németh Dénes és zenekara, Fajkusz banda, Figurás együttes),
- Közösségi, interaktív játékok és ritmikus gyakorlatok népzenére,
- Légzőkészülékes merülési lehetőség kültéri medencében,
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- Kalotaszegi viselet bemutató Muszka Ilonka vezetésével,
- Közösségi tánctanítás, táncház (Deésy Gábor, Muszka György),
- Cifra szoba Mérából c. kiállítási bemutatása, tánc-hangszer simogató műhely,
- Gyöngyfűző műhely,
- Csibész műhely (kreatív foglalkozás gyerekekkel),
- Viseletbe öltözős-fotós műhely,
- Íjász műhely,
- Népi játékok műhely,
- „Erdélyi pillanatok” - Dr. Henics Tamás kutatóorvos fotókiállítása,
- Muzsikás együttes zenei koncertje,
- Ferenczi György és a Rackajam zenei koncertje.

A program megvalósulása abban az esetben történhet meg, amennyiben Magyarország
Kormányának járványügyi intézkedési terve lehetővé teszi a szabadtéri programok megrendezésének
lehetőségét!

