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Tisztelt Fellépők, kedves Barátaink!
Rohamosan közeledik a várva várt nap, amikor találkozunk itt, Palicson, az LVIII.
Gyöngyösbokréta és a XLV. Durindó Fesztiválon.
A település apraja-nagyja dolgozik, készülődik, hogy Titeket, Önöket méltóképpen
fogadhasson június 11-én és 12-én. Bízunk benne, hogy itt tartózkodásotok ideje alatt jól
érzitek majd magatokat és szép emlékekkel távoztok Palicsról.
Ezúton szeretnénk néhány információt megosztani:


A fellépés sorrendje megtekinthető a csatolmányban található dokumentumban.



A regisztráció és az öltözés helyszíne mindkét napon a Miroslav Antić Általános Iskola
(Palics, Trogir utca 20./ Trogirska 20, Palić).
Gyöngyösbokrétások: szombaton 9.00 órától lehet érkezni az iskolába, és legkésőbb
19.30-ig lehet használni az osztálytermeket.
Durindósok I. fele (1–60. műsorszám) *: vasárnap 8.00 órától lehet érkezni az
iskolába, és legkésőbb 13.00 óráig fontos volna elhagyni az osztálytermeket, hisz át kell
adni a helyet a következő csoportoknak.
Durindósok II. fele (60– 122. műsorszám) *: vasárnap 13.00 órától lehet érkezni az
iskolába, és legkésőbb 20.30-ig lehet használni az osztálytermeket.
* Telefonon és e-mailben is értesítünk mindenkit, hogy melyik időszak, időpont vonatkozik rá.



A parkolás helyszíne és menete: az iskola előtt lesz a buszoknak kijelölt megállóhelyük
arra az időszakra, míg a csoport kiszáll a buszból, és kipakolja a holmiját. A busznak
innen át kell parkolnia a tóparton található President Hotel mögötti parkolóba (bejárat a
Magyarkanizsai útról / Kanjiški put).



FESZTIVÁLBUSZ: az öltözés és a fellépés helyszíne, azaz a tópart között buszjáratokat
indítunk. A pontos menetrendről a regisztráció alkalmával kap mindenki tájékoztatást. A
járat igyekszik minden igényt kiszolgálni a megfelelő keretek között (a járatok száma
nem lesz nagy, de figyelembe veszi, hogy mindenki oda tudjon időben érni a fellépésére,
majd visszatérni átöltözni). A fiatalabbakat arra biztatjuk, hogy gyalogosan tegyék meg
az iskola és a tópart közötti, mintegy tíz perces távot, elsőbbséget biztosítva a
fesztiválbuszon az idősebb hagyományőrzők számára! 



A Gyöngyösbokréta helyszíne jó idő esetén a palicsi Nyári Színpad (Hősök parkja sz.
n. / Park heroja bb) lesz, rossz idő esetén pedig a palicsi Magyar Művelődési Központ
színházterme (Bohinj utca 11. / Bohinjska 11). Ez utóbbi az öltözés helyszínéül szolgáló
iskolaépület közvetlen szomszédságában található.



ÖRÖKSÉGÜNK-GÁLAKONCERT SZOMBAT ESTE – szombaton, este 20.00 órai
kezdettel egy 40 vajdasági magyar táncost és 40 zenészt felvonultató Örökséggálakoncertet tekinthetnek meg a Nyári Színpadon! Érdemes tehát maradni, annak
tükrében is, hogy mindezt egy korahajnalig tartó táncház fogja követni! 
KICSIT MÁS, MINT AZ EDDIG ÉVEKBEN:



A DURINDÓ IDÉN 1 SZÍNPADOS LESZ (ami azt jelenti, hogy a fesztivál már kora
délelőtt el fog kezdődni): a Durindónak jó idő esetén a Vigadó nagyterasza (Vermes
Lajos sétány sz. n. / Obala Lajoša Vermeša bb), rossz idő esetén a palicsi Magyar
Művelődési Központ színházterme (Bohinj utca 11. / Bohinjska 11) ad otthont. Ez utóbbi
az öltözés helyszínéül szolgáló iskolaépület közvetlen szomszédságában található.



Az étkezés az Önkormányzati Vendégház udvarában (Hegedűs József utca 22. / Jožefa
Hegediša 22) lesz, azaz az étel- és italjegyeket itt tudjátok majd beváltani. A jegyeket a
regisztrációkor kapja meg minden csoport. Ivóvíz minden helyszínen a fellépők
rendelkezésére áll majd.



Ha valaki italt (sör, üdítő, kávé…) szeretne vásárolni:
o szombaton, a Gyöngyösbokréta napján a fellépés helyszínéül szolgáló Nyári
színpad bejáratánál felállított Folk-kocsma 12 órától hajnalig nyitva áll;
o vasárnap, a Durindó napján az étkezés helyszínéül szolgáló Önkormányzati
Vendégház udvarában,
o ugyanakkor mindkét napon a Palicsi-tó partján felállított standokon is finom
portékákat kínálnak majd.
o az iskolában és az étkezés helyszínén 1-1 kávéautomata áll a fesztiválozók
rendelkezésére, melyből 50 dináros áron vásárolható többféle meleg ital.



Az étkeztetést szombaton 14.00 órától, míg vasárnap 12.00 órától indítjuk.




A levelünkhöz mellékeljük a két nap rövid programját.
Gyöngyösbokrétások! A felvonuláshoz a gyülekezés időpontja 12.00 óra, helyszíne az
Önkormányzati Vendégház melletti parkoló (az iskolától gyalogosan mintegy 10 percnyi
távolságra).



A fellépő néptáncegyütteseket kísérő zenekarok tiszteletdíjához az idén is 5.000,00
dinárral tud a fesztivál hozzájárulni. Az összeget a néptáncegyüttesek vezetői a
helyszínen, regisztrációkor tudják majd átvenni. A zenekarnak pedig – ahogy eddig is – a
velük megbeszéltek szerint, ha szükséges, a néptáncegyüttes kiegészíti az összeget.



Vasárnap a Durindó megnyitójára 10 órakor kerül sor a Vigadó nagyteraszán.

Reméljük, nem felejtettünk ki semmit! Amennyiben igen, úgy azt a helyszínen biztosan
pótolni fogjuk. 
A nagy találkozóra várva,
a Szervezők

