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Parádés programokkal várják a közönséget a mecséri Duna-parton
Tizenegyedszer is Ladikos Fesztivál!
Herczku Ági - Nikola Parov és a Banda, a Sebő együttes, a Buda Folk Band, a Söndörgö Együttes, a
Tükrös Együttes, valamint az Edinburgh-ból, Skóciából érkező hagyományos blues zenét játszó Hot
Tin Roof trió lesznek az idei Ladikos Fesztivál húzónevei, de mellettük természetesen számos ismert
és méltán elismert zenekar és fellépő szórakoztatja 2016. június 11-én, szombaton, Mecséren a
hagyományos Ladikos Fesztiválon a közönséget. Az igazi Ladikos hangulatot a zene, a tánc, a vásári
komédiások, fotó- és képzőművészeti előadások, kézműves foglalkozások, bor- és pálinkakóstolók
teremtik meg, a programok azonban minden évben kiegészülnek szellemi táplálékokkal is. A Ladikos Fesztivál mára az ország egyik legnagyobb népzenei rendezvényévé nőtte ki magát, hiszen
nincs még egy olyan népzenei program, ahol egy napon ennyi neves fellépő működne közre.
Gyorsan telnek az évek! A Ladikos Fesztivál nemrég még gyerekcipőben járt, idén pedig tizenegyedszer rendezik meg a Szigetköz szívében Mecséren az ország egyik legkiemelkedőbb kulturális rendezvényévé váló fesztivált. Évről évre mintegy száz fellépőt és több száz látogatót vonz magához a kis
szigetközi település az országból és a határon túlról is. Az idei Ladikos Fesztivál is méltó lesz az érdeklődésre, tudtuk meg Henics Tamástól, a fesztivál főszervezőjétől.
A fesztivál egy napos időtartama alatt átlagosan 2000 ember fordul meg a programokon. A helyszín
idén is a Mosoni-Duna part, bekapcsolódik még a közeli Koccintó Galéria és Folk Udvar mint kiállítás
és film vetítési helyszín – mondta el Henics Tamás, aki szerint idén érdekes kiegészítő programnak
ígérkezik Kádár Ferkó fotószínháza, a debreceni Pergő Egyesület gyerekszínháza és játszóudvara,
valamint a FoNó Budai Zeneház kiadvány standja is.
Henics Tamás, a fesztivál megálmodója és főszervezője évek óta maga végzi a kulturális és a főbb
stratégiai szervezést, de immár 11 éves rutinnal és tapasztalattal. A technikai szervezésben rengeteg
segítséget kap a Ladikos Fesztivál Alapítvány tagjától Tamás Attilától és egyre több mecséri önkéntes
baráttól, a Mecséri Önkormányzattól és a településtől. A segítők köre egyre bővül, idén már mintegy
10 tagot számláló, mecséri fiatalokból álló csapat is segíti az előkészítés munkáit.
Az idei fesztiválon fellép a Babra, a Buda Folk Band, a Dobroda, a Fokos, a Góbé, a Harmadik Zenekar,
a bevezetőben már említett Herczku Ági – Nikola Parov és a Banda, a Hot Tin Roof, a Kodoba Florin,,
a Montanaro Symfonic, a Parasztünnep, a Sebő Együttes, a Söndörgő, a Szkojani Charlatans, a Terra
Profonda, a Tükrös, valamint Varga István „Kiscsipás”. A Provance-ból érkező apa-fia duó, Miquéu és
Baltazár Montanaro által az idei fesztiválra komponált szimfonikus mű a Felső-Ausztriai St. Pölten
zeneiskolásainak közreműködésével a mecséri templomban, mint új helyszín kerül bemutatásra.
A tavalyi jubileumi, 10. Ladikos Fesztivál helyszíni felvételeit tartalmazó, különleges kiadású CD a
helyszínen kapható lesz.
Az egész napos rendezvény jó hangulatáról a zenekarok mellett számos tánccsoport - Cserók, Délibáb, Kalotaszeg, Szigetköz Táncegyüttes, Mosonmagyaróvári Piaristák Táncegyüttese, Mecséri és
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Mosonszentmiklósi Gyermektánccsoport - gondoskodik. A látogatókat a Koccintó Galéria és Folk Udvar, kirakodóvásár, gasztro-pontok, bor- és pálinka bemutatók várják. Szokás szerint idén is érkeznek
tánccsoportok és zenekarok a Kárpát -medence sok pontjáról (Kalotaszeg, Felvidék, Burgenland,
Mezöség).
A program sikeréhez nagymértékben hozzájárulnak a segítő kezet nyújtó helyi cégek és vállalkozások.
Mecsér Önkormányzata évek óta tartó nagyon sokrétű – anyagi, területi, munkaerő, szervezési, engedélyeztetési - támogatása mellett, kiemelt támogató évek óta a mosonmagyaróvári Nolato Magyarország Kft, a helyi Jáger és Társa Kft, a Forrás Üzletlánc és a pécsi Iconomix Kft. is. A fesztivál
kiadványainak tervezését és kivitelezését Klebercz Gábor és grafikai stúdiója végzi, melyek megvalósulását jelentős támogatásként a győri Varázsceruza BT végzi.

