POZSONYI KORONÁZÁSI NAPOK 2019: A KORONA NEVÉBEN

2019. SZEPTEMBER 13. – PÉNTEK
➢ Gyerekek koronázási menete
o A felvonulás kezdete: 15.00 órakor, Rudnay tér (Rudnayovo námestie)
o Útvonal: Szent Márton-dóm – Rudnay tér, Vödric kapu (Vydrická brána), Panská utca,
Ventúrska utca, Michalská utca, Mihály-kapu, Biela utca, Ferencesek temploma, a Régi
Városháza udvara
*A Pozsonyi Városi Múzeum támogatásával

➢ Koronázási mise
o Szent Márton-dóm, 19.00 órakor
o A szentmisét Mons. Stanislav Zvolenský, pozsonyi metropolita-érsek celebrálja
o Fellép: Szent Márton katedrális kórus és zenekar
* A Pozsonyi Főegyházmegye támogatásával

➢ Nyitott ajtók napja a Pozsonyi Városi Levéltárban
o Markova utca 1, Petržalka, 9.00 – 16.00 órakor
o A Duna mint Európa folyója a levéltári anyagokban - Kutatás a város és a folyó
kapcsolatáról történelmi térképeken, középkori és jelenkori okiratokon és egyéb érdekes
dokumentumokon keresztül, amelyek a nagyközönség előtt rejtve vannak.
* A Pozsonyi Városi Levéltár támogatásával
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2019. SZEPTEMBER 14. - SZOMBAT
➢ Koronázási menet
o A felvonulás kezdete: 13.00 órakor, Pozsonyi vár
o Útvonal: Pozsonyi vár – Bécsi-kapu (Viedenská brána), Palisády, Zámocká utca,
Kapucínska utca, Župné námestie tér, Mihály-kapu, Michalská utca, Ventúrska utca,
Panská utca, Rudnayovo námestie tér, SZNF híd, Židovská utca, Zámocká utca, Palisády,
Pozsonyi vár- Bécsi-kapu
o Fellép: Tostabur hagyományőrző csoport
o Csaknem kétórás koronázási menet korhű kosztümökben és koronázási jelképekkel
a város utcáin keresztül. A menetbe bekapcsolódhatnak a nézelődő helyiek és turisták is.
A várba való érkezés után a koronázási jelképek egy őrzött sátorban lesznek elhelyezve.

➢ Fotózás a vár udvarán
o A koronázási menet résztvevőivel és a koronázási jelképekkel lehet fényképezkedni.

➢ Bemutatók a vár udvarán
o A Pozsonyi vár keleti teraszán 14.30– 18.00 órakor
o Hagyományos mesterségek, gyerekprogramok – fából készült körhinta és korhű játékok
o Ragadozómadarak és éjjeli baglyok kiképzésének bemutatója
Hogy nézett ki a vadászat régen? Miért volt a sólyomnak felbecsülhetetlen értéke?
Hogyan támad a sólyom? Ismerje meg a fenséges ragadozómadarakat közelről is.
Fellép: Horus solymász csoport
o A törökellenes harcok hősei
Párbajozós színházi előadás, amely a nézőket a véres harcok idejébe repíti és a nézők
megismerkedhetnek a történelem neves személyiségeivel.
Fellép: Tostabur hagyományőrző csoport
o Korabeli divatbemutató
Az európai királyi udvarok reneszánsz kosztümei. Milyen hatással voltak a divatra
a babonák, a társadalmi pozíció és a vallás?
Fellép: Elijana kosztümstúdió
o Adorea: Hősök
Párbajos színházi előadás
o Havran Színház: Mese a három királykisasszonyról és sárkányról
Humoros mese nemcsak gyerekek részére
o Tyjátr Színház: Herkules és a pokol meghódítása
Bábszínházi előadás görög mitológiáról és a híres Herkules hőstetteiről
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➢ Nyitott ajtók napja a Pozsonyi Városi Levéltárban
o Markova utca 1, Petržalka, 9.00 – 16.00 órakor
o A Duna mint Európa folyója a levéltári anyagokban - Kutatás a város és a folyó
kapcsolatáról történelmi térképeken, középkori és jelenkori okiratokon és egyéb érdekes
dokumentumokon keresztül, amelyek a nagyközönség előtt rejtve vannak.
o 13.00 órától érdekes előadásokkal fűszerezeve a Duna folyásának változásáról Pozsony
területén, a halászok céhéről és a hajósok céhéről
* A Pozsonyi Városi Levéltár támogatásával

➢ „A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában“ film vetítése
o A Pozsonyi Városi Múzeum Fauszt terme, Régi Városháza, 17.00 órakor
o Bárány Krisztián rendező filmjét a társszerző, a Magyar Tudományos Akadémia
történésze, Dr. Pálffy Géza mutatja be. A film 65 perces, magyar nyelvű, szlovák
feliratozással. Azon kevés filmekhez tartozik, amely a magyar királyi koronázások
témájával foglalkozik.
* A Pozsonyi Városi Múzeum és a Pozsonyi Városi Levéltár támogatásával

2019. SZEPTEMBER 15. - VASÁRNAP

o
o

o

o
o

➢ Koronázási koncert
Prímás tér, 17.00 órakor
Fellép: Pozsonyi Városi Énekkar és Cappella Istropolitana – Pozsonyi Városi
Kamarazenekar, Ladislav Holásek – karmester, Mária Tajtáková – szoprán, Terézia
Kružliaková – alt, Martin Gyimesi – tenor, Martin Mikuš - basszus
Elhangzó művek:
Georg Friedrich Händel: Koronázási himnuszok HWV 258 kórusra és zenekarra:
Zadok the priest
The King shall rejoice
Joseph Haydn: Te Deum - Hob. XXIIIc. 2 kórusra és énekkarra Mária Teréziának ajánlva
Wolfgang Amadeus Mozart: Koronázási mise KV 317 szólisták részére, kórusra és
zenekarra

➢ Solamente Naturali
o A Zichy-palota udvara, Ventúrska 9, 16.00 órakor
o Barokk zenei koncert, belépés ingyenes
o Rossz idő esetén a koncert a 2. emeleten található zenei szalonban lesz megtartva
* Az Óváros városrész támogatásával
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EGYÉB PROGRAMOK A KORONÁZÁSI NAPOK ALATT
➢ Koronázási fotó-video pont
o Mihály-torony, 2019. szeptember 30.-ig látogatható
o Korhűen berendezett termek, kosztümök, koronázási jelképek és egyedi fotó vagy
videó készítése történelmi háttérrel – azaz időutazás a koronázó Pozsonyba
o Nyitvatartás: munkanapokon (hétfő kivételével) 10.00 - 17.00, szombaton és
vasárnap 11.00 - 18.00
o Belépőjegy: 5 € (az árban a Koronázási fotó-videó pont látogatásán kívül benne van
a Mihály-torony kilátójának, a Fegyvermúzeumnak és a Gyógyszertári múzeumnak
a megtekintése is)
o A koronázási fotó-videó pont a Pozsonyi Koronázási Napok ideje alatt (szeptember
13. és 15. között ingyenesen látogatható! (A Mihály-torony többi kiállítótermébe
belépőt kell vásárolni)
* A Pozsonyi Turisztikai Szervezet támogatásával
➢
o
o
o
o

Ingyenes vezetett városnézések (szlovák nyelven)

➢
o
o
o
o

Ingyenes vezetett városnézések (magyar, angol és német nyelven)

Indulás: Pozsonyi vár, Bécsi-kapu (Viedenská brána)
szeptember 13.-án 17.00 órakor
szeptember 14.-én 11.00 órakor és 17.00 órakor
szeptember 15.-én 15.00 órakor

Indulás: Prímás-tér, Turisztikai Információs Központ
magyar nyelven - szeptember 14.-én 11.00 órakor és 15.00 órakor
angol nyelven - szeptember 14.-én 15.00 órakor
német nyelven - szeptember 14.-én 15.00 órakor

* A Pozsonyi Turisztikai Szervezet támogatásával

A műsorváltozás lehetősége fennáll!

➢ További információk:
www.bratislava.sk
www.bkis.sk
www.visitbratislava.com
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