
DUNAKAPU Ház

Vaskakas Bábszínház, Játszóház, Gyermekmegõrzõ, 200
férõhelyes nézõtér, 80 fõs kamaraterem, próbaterem, színpad,
forgószínpad, díszletlift, asztalos, lakatos, festõmûhelyek,
varroda, öltözõk, tranzit öltözõk, díszletraktár a rámpa alatt,
jegypénztár, tetõkert, felülvilágító, a bástyán belül haladó spirális
lépcsõ a kilátóhoz, kilátó, Befogadó Színház, Nyári Színház,
Kiállító-Galéria

KORZÓK KORZÓJA

Mit is jelent ez a csodálkozó ókat rejtõ szó, KORZÓ? Társasági érintkezésre is szolgáló divatos sétány - írja a tudós
könyv.

„A népes KORZÓ áll a parton
s a lányka mindig énekel;
halkan susog a sok platánfa,
bódít a hó-akác virága,
az ember ismerõst kutat…” - s íme ahogy költõ látja a boldog békeidõket idézõ KORZÓT.

Az egzakt és a lírai megfogalmazás különbözõ módon ugyan, de azonos tartalommal utal a KORZÓ lényegére:
tömegeket vonzó, kultúrát, mûvészetet közvetítõ, vendégül látó, szemet-lelket gyönyörködtetõ sétány. Ahol helye van a
színes vásári forgatagnak, utcaszínházi produkcióknak, csepûrágó mutatványosoknak, tûznyelõknek,
zászlóforgatóknak, csodatévõknek, zsonglõröknek, utcazenészeknek, komoly és komolytalan zenei koncerteknek,
játszóházi foglalkozásoknak, bábszínházi elõadásoknak…

A lehetõségek száma végtelen, csupán a fantázia és közönségigény szab határt.
Gyõr fesztiválváros. Évek óta számtalan sikeres, idegenforgalmi vonzással is bíró tematikus és összmûvészeti jellegû

fesztivált rendeznek városunkban: Barokk Nosztalgiák Fesztivál; Tavaszi Fesztivál; Fényírók Fesztiválja; Kisfaludy
Napok; Fesztivál a Vaskakashoz Nemzetközi Bábjátékos és Utcaszínházi Fesztivál; Hajci-Hõség Nyári Gyerekfesztivál;
Gyõri Nyár Kulturális Fesztivál; Néptánc Fesztivál; Magyarországi Táncfesztivál

Bár a történelmi belváros rengeteg hangulatos térrel, utcával, zegzuggal rendelkezik, de e számos nagyrendezvény
egy-egy programja még helyszínt keres: szabadtéri színpadot, kávéházakkal, kézmûves vásárral,
gyerekfoglalkoztatóval kísért, körül vett helyszínt. Ez az egyik lehetõség tehát, melyre a jövõbeli Duna-KORZÓ-
theátrum színpada kitûnõ helyszínt biztosítana, természetesen a fesztiválokat szervezõ mûvészeti intézmények
igazgatóival és a város kulturális vezetésével egyeztetve.
A másik koncepció a város kulturális, közmûvelõdési, mûvészeti és oktatási intézményeink munkájára épül.
Különféle struktúrák kidolgozása lehetséges: A társulatok, amatõr és professzionális mûvészeti csoportok, színházak,

zenekarok, mûvelõdési házak, iskolák stb. meghatározott idõszakra megkapnák a KORZÓ-PÓDIUM programjának
szervezési jogát. Ha például havi lebontásban képzeljük el, akkor íme egy fiktív, de elviekben megvalósítható ötlettár:
A példák (melyek közel sem teljesek, s egyáltalán nem részletesek) mutatják, hogy egy-egy hónapot más-más
intézmény kezébe adva, egész évre, minden hétvégére, ünnepnapra bõséges szabadtéri programmal lehetne ellátni a
KORZÓ közönségét. Ez a struktúra is természetesen intézményvezetõi és városvezetõi egyeztetést igényel.
 A Gyõri Fesztiváliroda is hozzájárulhat, hogy színvonalas promenádzenekarokkal, s egyéb programokkal színesítsék
a KORZÓ kínálatát. Tapasztalataim alapján, ha rendszeressé válna a mûvészeti-kézmûves- gyerek- és
felnõttprodukciók megjelenése - a gyõri közönség „rászokna” a Duna parti sétány látogatására.
 Bizonyára Önök is ismerik a párizsi Pompidou-Központ elõtti tér színes, zenés forgatagát. Egy ehhez hasonló helyszín
lenne a most születõ gyõri sétány, a KORZÓK KORZÓJA.

NOVEMBER
 - Márton-napi szokások
 - Katalin napi szokások
 - Disznótor - kóstoló

AUGUSZTUS

 - Ékszerkészítõ játszóház
 - Szt. István - ünnep - dramatikus,
zenés játék
 - Aratókoszorú - készítés
 - Vizipisztolycsata - gyerekprogram
 - Koncert
 - Zászlódobálók felvonulása
 - Zsonglõrök, akrobaták
 - Fagyiolimpia - Ki készíti Gyõrben a
legfinomabb fagyit? Stb.

FEBRUÁR

• Farsangi mulatozás
• Gyertyaszentelés - gyertyamártás
játszóház

• Balázsolás - Balázsjárás
• Farsangi jelmezes felvonulás
• Karnevál, farsangi köszöntõ
• Cibere Vajda és Konc király
utcaszínházi elõadás

• Vénlány csúfoló szokások

ÁPRILIS

• Sárkányölõ Szt. György -
utcaszínházi produkció

• Túrókészítés - játszóház
• Böjti játékok - néptáncbemutató
• Húsvéti hímes tojás kiállítás -
tojásfestõ játszóház

• Tavaszi kézmûves kirakodóvásár
• Kiszebábégetés, vízredobás -
bábelõadás

• Barkaszentelés

MÁRCIUS

• Tavaszi Fesztivál nyitóprogram
• Gergelyjárás - dramatikus játék
• Mézkostoló
• Madárhívogató játszóház
• A Tavaszi Fesztivál s a Kisfaludy
• Napok díjnyertes produkcióinak
• bemutatója, stb.

DECEMBER
 - Adventi vásár
 - Mikulás parádé
 - Betlehemezõ dramatikus játékok
 - Lucaszék - készítés
 - Boszorkányszombat
 - Karácsonyfa-szépségverseny
 - Karácsonyi koncert, stb.

OKTÓBER
 - Borok utcája - emlékezzünk a tavalyi
nedûre
 - Borverseny
 - Mustkostoló
 - Õszi kirakodó kézmûvesvásár

MÁJUS

• Májusfa állítás
• Pünkösdi király választás
• Színházi elõadás
• Népzenei koncert + táncház, stb.

JANUÁR

• Újévköszöntõ hagyományok a
Szigetközben, illetve a Kisalföldön

• Urálás
• Néptáncbemutató
• Háromkirály járás
• Vincevesszõ
• Stb.

JÚNIUS

 - Szent Iván éji tûzugrás
 - Péter - Pál napi játékok
 - Ikrek hava - ikerpárok kerestetnek
verseny
 - Szabadtéri színházi elõadás
 - Utcazenészek találkozója

SZEPTEMBER

 - Madárbúcsúztató
 - Kisfarsang - õszi szüreti felvonulás
 - Kukoricacsuhéból babakészítés -
játszóház csutkarozi
 - Gólylábasok felvonulása
 - „Drága jó iskola” - az
iskolakezdéshez
kapcsolódó játékok, stb.

JÚLIUS
 - „Két kõ között megforgatják vízzel,
sóval megdagasztják…”
 aratáshoz kapcsolódó játékok
 - Kosárfonók bemutatója
 - Szt. Anna napi szépségverseny,
szépségvarázslás
 - Koncert
 - Operagála
 - Jazz muzsika

„ Mosoni-Duna déli part érintett területén a beépítés
tervezési programjának  elõzetes meghatározása"

GYÕR - DUNAKAPU  TÉR
ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

PIAC -HÁZ

Piacfelügyeleti irodák, ügyfélszolgálat, hûtõk,
raktárak, zárt gazdasági udvarok büfé, kávéház,
terasz, rendezvény színpad , tánc, jazz, politikai
fórumok Kazamata klub, élõ zene, acél oszlopokra
erõsített sodronykötél, rajta sátorfólia 4 fémoszlop,
rajta térvilágító reflektorok, intelligens
rendezvényreflektorok és programozható
lézervetítõk. Feljárat a mélygarázsból

„ Mosoni-Duna déli part érintett területén a beépítés
tervezési programjának  elõzetes meghatározása"

Az ÚSZÓHÁZ

Napozóterasz, medence, sétahajó,  kishajó kikötõ,
vizibicikli kölcsönzõ, Yacht club, étterem, irodák,
feljáró rámpa, lift.

MÉDIAWAVE -HÁZ

Pincesörözõ, bejárat a mélygarázs felõl, Kéziraktár,
hûtõk, wc -k
Eltolható üvegfalak, fedett terasz, mûvész kávéház, wc-
k, kiszolgálópult
Internet Archívum a galérián 14500 film 200-250 fõs
nagyvetítõ
Összenyitható kisvetítõk 70-70 fõs , technikai
helyiségek
Irodák, tárgyalók

GYÕR - DUNAKAPU  TÉR
ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

"PIAC - HÁZ"
"MÉDIA - HÁZ"

Médiawave
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tetõfelülnézet

hosszmetszet keresztmetszet

keresztmetszet

tetõfelülnézet
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"DUNAKAPU - HÁZ"
Vaskakas Bábszínház

"ÚSZÓ - HÁZ"
yachtklub-étterem

bejárati szint

tetõfelülnézet

tetõszint

földszint

földszint pinceszintI. emelet
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