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15 évvel ezelőtt, Kriaszter Attila ötletére döntött úgy a város, hogy hagyomány teremtő
szándékkal megszervezi és megrendezi, a Szentendre Éjjel - Nappal nyitva című kulturális - és
gasztronómiai programokban bővelkedő 3 napos programsorozatot. A programfüzet innét
letölthető.

----------------------------------------------------------------------------------------

2006. augusztus 17. csütörtök

Szentendre éjjel - nappal nyitva
sajtótájékoztató
(A logora kattintva, megnyílik a képtár)

Idén első alkalommal rendezik meg a Szentendre éjjel-nappal nyitva programsorozatot.
Szentendre vendéglősei, galériásai, üzlettulajdonosai összefogtak a város polgármesterével és
más aktív, a városért tenni akaró személyiségekkel, hogy ismét pezsgést hozzanak a korábban
aktív kulturális életéről ismert kis ékszerdobozba.
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Szentendrét sokan évtizedek óta a Dunakanyar kapujának, a Művészetek Városának nevezik,

amely szerepel minden útikönyvben. A világ távoli pontjairól is érkeznek vendégek, hogy
megnézzék barokk főterét, a Duna-partot, szerb templomait vagy híres múzeumait, leüljenek
közben valamelyik nagyszerű éttermébe vagy kávézójába, megkóstolják egyedi fagylaltját egy
hangulatos teraszon üldögélve, úgy ahogy azt Ábrányi Emil költő, Hamvas Béla, Karinthy
Ferenc, Vas István írók, Barcsay Jenő, Korniss Dezső, Vajda Lajos képzőművészek tehették
egykoron. Mégis az utóbbi évtizedekben a varázs kicsit elillanni látszott, régóta nem látni festőt
munka közben a templomdombon, a nyári Teátrum színházi nézőtere is behúzódott a Fő térről
egy ház udvarára, este 6 óra után a boltok, galériák bezárnak, a macskaköves sikátorok
elnéptelenednek.
A város azonban most változtatni látszik ezen. Az augusztus 25-27. közötti hétvégén
megrendezik a Szentendre éjjel-nappal nyitva kulturális programot, amelynek célja, hogy a
város este 6 óra után is izgalmas programokkal és nyitott ajtókkal várja a vendégeket és
bebizonyítsa, hogy Szentendre izgalmas és vonzó hely tud lenni akár éjjel 1-ig is, ha kreatív
vendéglátóként gondoskodik látogatóiról.
Ünnepélyes megnyitó:

Helyszín: Szentendre, Duna korzó, hajóállomás,

Időpont: 2006. augusztus 25. (pénetk) 18 óra.

A három napos fesztivált megnyitja dr. Dietz Ferenc polgármester, aki a megnyitó beszéd után
egy óriási városkulcsot hajít a Dunába. Ezzel veszi kezdetét az éjjel-nappali program.
Három napos irodalmi vízummal Szentendrén
Híres-neves költők, írók, publicisták kapnak péntek délután 6 órától vasárnap este 6-ig
behajózási engedélyt a városba, ahol elfoglalnak egy-egy törzsasztalt valamelyik kedves helyi
étteremben vagy kávézóban és írnak  verset, tárcát, novellát Szentendréről, mely műveket
vasárnap este 7 órakor Szentendrén és a környéken élő vagy ahhoz kötődő színművészek
olvasnak fel a fesztivál egyik záróeseményeként rendezendő programon a Városháza
dísztermében.
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A költők és írók a Szentendrén töltött idő alatt házigazdájuktól teljes ellátást kapnak, mint a régi
világban.
Csemegézzünk a résztvevőkből: Abody Rita, Babarczy Eszter, Balaskó Jenő, Bächer Iván,
Bódis Kriszta, Deák László, Garaczi László, Gerlóczy Márton, Györe Balázs, Györei Zsolt,
Hazai Attila, Hell István, Jolsvai András, Karafiáth Orsolya, Kántor Péter, Kelecsényi László,
Kemeneczky Judit, Kukorelly Endre, Marno János, Mestyán Ádám, Petőcz András, Péterfy
Gergely, Podmaniczky Szilárd, Rácz Péter, Rácz Zsuzsa, Solymosy Bálint, Szakonyi Károly,
Szkárosi Endre, Térey János, Turczi István, Váradi Péter, Varga Imre, Zeke Gyula
(Forrás: Polgármesteri Hivatal, sajtóanyag)
Fotó: (www.hirkepek.hu - Weszelits András)
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