
1. október 2022 (sobota):
07:00-09:00  Remeselný trh
13:00-13:30    Slávnostné otvorenie a vyhlásenie výsledkov – miesto konania súťaže o najlepšiu pálenku: Javisko 
                            hradného pána
13:30-14:00    Predstavenie speváckeho zboru z Janíka, miesto konania: Javisko hradného pána
14:00-14:30    Predstavenie umeleckej skupiny „One Life Dance“, miesto konania: Trhovisko 
15:00-15:45    Predstavenie komickej skupiny na chodúloch  „Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia“, miesto  
                            konania: Javisko hradného pána
16:00-16:30    Predstavenie mužského speváckeho zboru z Telkibánye s názvom „Telkibányai Férfidalárda“
miesto 
                            konania: Javisko hradného pána
16:15-17:00     Prestavenie bábkového divadla „Maszk Bábszínház“ pre dospelých. Miesto konania: Javisko na  
                            trhovisku.
17:15-17:45      Prestavenie bábkového divadla „Maszk Bábszínház“ pre deti. Miesto konania: Javisko na trhovisku.
17:00 -17:45    Akustický koncert Andrása Kállay- Saundersa. Miesto konania: Javisko hradného pána
17:45-18:15     Predstavenie komickej skupiny na chodúloch „Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia“, miesto 
                           konania: Trhovisko
18:15 19:00      žrebovanie tomboly
19:30- 21:00   Koncert skupiny Csík
20:30-02:00  Zábava, do tanca hrá skupina Kredit Max. Miesto konania: Stodola

30. september 2022 (piatok) Cezhraničná súťaž o najlepšiu pálenku:
16:00-18:00 „Chute uzatvorené vo fľašiach“ – Súťaž produktov a páleniek z cezhraničnej oblasti a oblasti            
                         „Hegyköz“ (hodnotenie porotcov)
16:00-19:00   Stredoveké remeselné hravenisko
16:00-16:45    Program žiakov škôlky a školy z Füzéru
17:00-17:45    Detské predstavenie bábkového divadla „Maszk Bábszínház“
18:00-18:30    Privítanie pozvaných hostí zo Slovenska a z Maďarska s hudbou
18.30-19:00    Otvorenie, slávnostné vyhlásenie výsledkov za lekváre, zákusky, nakladanú zeleninu, sirupy
19:00-20:30    Koncert skupiny "Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák" (miesto konania: Javisko na trhovisku)

XIII. Zemplínsky voľný festival pálenky

FÜZÉR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

www.viacarpatia-spf.eu
www.skhu.eu

"Büszke várak, élő programok"

Podujatie podporujú naši partneri: 
 

30.09.-01.10.2022. - Füzér

Sprievodné programy:
Prezentácia stredovekých zbraní. Remeselný trh, detské programy, prezentácia výrobcov pálenky, ochutnávka a súťaž

miestnych produktov, kultúrne a gastronomické programy, predstavenia na javisku, ľudová hudba, ľudový tanec, pokrmy a
nápoje, po čom hrdlo ráči. Návštevníkov čakajú koncerty a pálenka.

Vyhradzujeme si právo na zmenu programu!
 

V piatok je vstup voľný. Vstupenky na sobotňajší festivalový deň si môžete zakúpiť v 

deň festivalu na mieste, alebo v akciovej cene v predpredaji na správe hradu Füzér.


