
 
Vegyél részt a többi programunkon is! 
 

MINDENNAP 

14:00-18.00 Gyerekprogramok: rajzolás, festés, 

kézműveskedés, mese, körjátékok, vetélkedő, 

pavilon-dekorálás 

 

15:30-19.30 Bolyongó-Barangoló Élménylabirintus 

 

16:00-20:00 Hordozd a babád! Próbahordozás, 

tanácsadás 

 

16:00 Hodozókendős tánc 

 

SZERDÁTÓL PÉNTEKIG 

16:30-18:30 Előadások építészetről, Veszprémről 

 

18:30 Consla Impro Jam szabad tánc kortárs modern, 

kontakt és salsa elemekkel 

SZOMBATON 

16:30 Film a pavilon és a labirintus 

építéséről, életéről  

17:00-18:30 Salsa alapok - oktatás és közös 

tánc  

18:30 BORDERLINE - Film a rajzolásról  

 

Várunk a Megfagyott Muzsikus Kultúrpavilonban  

a Kossuth utca felső végén, a Hotel mögötti téren! 

szombat - Örökségünk  a belvárosban 

Városi séták 
az UTCAZENE Fesztiválon 

2011. július 13-16. 

péntek - Közlekedés és kereskedelem 

a főútvonalak városalakító hatása  

tervezett útvonal: Kossuth utca - Piac - régi vasútállomás 

- buszpályaudvar - Kossuth utca - Óvári utca - Színház - 

Megyeház tér - Kossuth utca  

Ha veszprémi vagy, akkor azért…  

Ha most jársz először Veszprémben, akkor azért… 

 

Gyere el a városi sétáinkra, és ismerd meg a belváros 

történetét: a házakét, amelyeket nap mint nap látsz, de 

talán semmit nem tudsz róluk, és a házakét, amelyeket már 

nem láthatsz.  

Hol volt a Búzapiac tér, a Szabadi utca, mit keres a 

belváros peremén egy vasútállomás, mi állt a húszemeletes 

helyén? Mióta sétálhatunk a Kossuth utcán, és mikor 

alakultak ki az Utcazene fesztiválnak helyszínt adó, 

hangulatos udvarok?  

Ismerd meg a belváros múltját és jelenét, hogy másképp 

tekints rá! 

 

 

 

 

 

 

 

Indulás mindennap 15:30-kor  

a VÉKA és a Mezítláb Műhely közös pavilonjától 

változatos korok hagyatéka a városközpontban 

tervezett útvonal: Kossuth utca - Hotel - Húszemeletes - 

Mozi - Megyeháza - Könyvtár - Színház - belső udvarok - 

Kossuth utca  



szerda - Volt egyszer egy Piactér... 

történelmi séta a modern belvárosban 

tervezett útvonal: Kossuth utca - Hotel - Húszemeletes - 

Mozi - Megyeháza - Kórház utca - Budapesti út -  

Kossuth utca  

csütörtök - Kapualjak és lépcsők 

a domborzat és a sűrű beépítés találkozása 

tervezett útvonal: Kossuth utca - belső udvarok - 

Szabadság tér - Horgos utca - Francsics lépcső - Óváros 

tér - Sörház lépcső - Kereszt utca - Vár Áruház - 

Kossuth utca  

Sétaútvonalak 

szerda - Volt egyszer egy Piactér... 

csütörtök - Kapualjak és lépcsők 

péntek - Közlekedés és kereskedelem 

szombat - Örökségünk a belvárosban 


