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 1. ITTÁL MA ELEGET? DE MIT? – Fesztivál területére alkoholt behozni és 

fogyasztani tilos. E szabály megszegése esetén a Fesztivál szervezői fenntartják 

maguknak a jogot, hogy az alholt elkobozzák, az ittas fesztiválozót a területről 

kiutasítsák.

 2. NE SZEMETELJ! – A Fesztivál területén a hulladékot szelektíven gyűjtjük, 

PET palackjaidat az arra kijelölt szemetesbe tedd!

 3. VÉDJÜK A KÖRNYEZETET! – Fontosnak tartjuk a környezet védelmét, 

ezért kérünk, hogy tartsd tisztán a fesztivál területét.

 4. AMI BENT VAN, OTT IS MARAD – A konferencia központ textíliáit és 

bútorait (párnák, székek, asztalok...) ne vidd ki a szabadba.

 5. HAGYD OTTHON A KUTYUST/CICUST/MALACOT! – A Fesztivál terüle-

tére háziállat nem hozható be.

 6. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. – DE INKÁBB NE DOHÁ-

NYOZZ, ha teheted!

 7. NE JÁTSZ A TŰZZEL! – A Fesztivál területén tüzet rakni tilos.

 8. AZ ENYÉM A TIÉD, BÁNJ VELE ÚGY – A Fesztivál által biztosított  

eszközökkel (sport, szabadidő és művészeti eszközök, dekoráció, evőeszköz, 

tányér, asztalok, székek, egyéb.) minden résztvevő köteles kímélően, körülte-

kintően bánni. Szándékos károkozás esetén a javítás vagy pótlás költségét  

a károkozó viseli.

 

 9. KÁR? KÁR. :( – A Fesztivál szervezőit nem terheli felelősség abban az eset-

ben, ha a kár a résztvevőnek felróható, annak önhibájából következett be, vala-

mint ha vis major, illetve, olyan körülmények idézték elő, amelyeket a szervező 

teljeskörű szakmai gondossága mellett sem láthatott előre vagy háríthatott el. 

Ebben az esetben kártérítésnek nincs helye.

 10. NE LOPJ! – Személyes vagyontárgyaira minden résztvevőnek saját magá-

nak kell figyelnie, ezek elvesztéséért illetve eltűnéséért a Fesztivál szevezői nem 

vállalnak felelősséget.

 11.  A SZOMSZÉD FŰJE MINDIG ZÖLDEBB. DE NEM ITT! – A Fesztivál 

területén tilos bármilyen tudatmódosító szer használata. E szabály megszegése 

esetén a Fesztivál szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy a szert elkoboz-

zák, a kábult fesztiválozót a területről kiutasítsák.

 12. KIVEL OSZTOD MEG A SÁTRAD? – A sátrak állítása és szálláshelyek 

megosztása nemek szerint történik, nem koedukáltan (kivéve házaspárok ese-

tén). Kérjük, vegyétek figyelembe az önkéntesek ezzel kapcsolatos utasításait!

Mentők 104

Rendőrség 107

Tűzoltóság 105

Cross Sound Házirend, avagy tíz plusz két parancsolat.

Fesztiváltérkép

Támogatók:

Üdvözlünk az első Cross Sound Fesztiválon!

CALVARY CHAPEL
BIBLE COLLEGE EUROPE

Hajdú Sándor
újjászületett
keresztény
országos
igazgatósága

zeneszoba.hu

A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának  

támogatásával.

Örülünk, hogy eljöttél és részese vagy egy álom megvalósulásának!

Mi a Cross Sound?Nem koncert, nem konferencia és nem is tábor. Egy fesztivál, 

amely a kiindulópontja egy mozgalomnak, programok egész láncolatának, ami  

minőségi, kreatív, keresztény programokon keresztül hozza össze és aktivizálja  

a fiatalokat, felekezettől függetlenül.

Ismerkedj, próbáld ki magad, lépj ki, mélyülj el, kezdményezz, tervezz, élvezd,  

bontakozz ki!

Ismerd meg Istent, ismerd meg a szabadságot!

„De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad  

mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny  

megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.” Jakab 1:25

 Cross Sound Fesztivál 2014

 www.crosssound.hu



Programok

Shoeshine Summer Party Tour

Nincs jobb egy nyári 

éjszakánál, ha bará-

tokkal, közösségben 

töltheted, legyen az 

az erdő mélyén, vagy 

egy nyüzsgő fesztivál 

közepén. Idén nyá-

ron a shoeshine.hu 

KúttúrálisParty-

Pakkját felpakol-

juk egy buszra és országjáró Summer Party 

Tour-ba kezdünk! A méltán híres keresztény 

partikultúra sorozatot instant szállítjuk nektek 

2014-ben, a legjobb nyári fesztiválokra!

A buli a legnagyobb mai slágereket, napjaink 

legjobb tánczenéit fogja hozni. Mindenki aki 

táncolni akar meg fogja találni a saját örö-

mét a zenében, ugyanis Avicii-től a Fat Boy 

Slim-en keresztül minden lesz nálunk. Pör-

gős party hangulatot viszünk. Hangos lesz, 

élettel teli és szabad, mint maga az ifjúság!

Gyere és nyisd meg velünk a fesztivált csü-

törtök este egy hatalmas bulival a Csillagerdő 

forgatagában!

Találkozások Ünnepe
Művészetterápiás alkotói est

Tárgyak, ízek, színek, hangulatok, zenék, sza-

vak, versek, érzések, emberek, üzenetek

A művészet-terápia sajátos önkifejezési esz-

köz. Amikor lelkünk-sorsunk elnémulóban 

van, és körülményeink üzeneteiből is csak 

a „hallgass!” fölszólításait véljük kihallani, 

egy kommunikációs csatorna sokáig nyitva 

marad: az inspirációé. Tárgyak, ízek, színek és 

hangulatok, zenék, szavak, versek és érzések 

kavarognak bennünk, szegődnek mellénk...  

Társaink lesznek, megihletnek bennünket, és 

egyre hangosabban dörömbölnek a szívünk 

ajtaján, hogy megszólalásra késztessenek... 

Mert a némaság csöndje a halál előszobája. 

Az elnémuló, befelé forduló, lelkének siko-

lyát önmagába fojtó ember ugyanis menthe-

tetlenül megfullad. No de miért nyugodnánk 

bele ebbe a lefelé hajló útba? Miért ne pró-

bálnánk fölerősíteni azokat a hangokat, üze-

neteket, melyek megihletik fáradt-fásult lel-

künket, kirángatva bennünket a csüggedés 

mocsarából? Hát ezért hoztuk létre a művé-

szetterápiás alkotói estet, melyen a zene, az 

irodalom, a szociodráma eszközeivel szólít-

juk meg a némaság börtönéből kikandikáló, 

kitörni akarót. Szövegeink sajátos köntösben 

jelennek meg: a japán költészet haiku-pa-

rafrázisai, a személytelen világ burkából való 

kilépésre a személyes érzelmek fölvállalására 

és földolgozására bátorító üzenettel.

Elméleti alapvetése a Pünkösdi Teológiai 

Főiskola pasztorálpszichológiai tanszékén 

kidolgozott koncepció.

A szerelmes-versek ízeit idéző szövegek kul-

csa pedig az Embernek Fia, Aki a szerelem 

ősforrásaként mindenen keresztül és min-

dennek dacára magához édesget bennün-

ket, hogy újra békében élhessünk, kibékülve 

önmagunkkal és egymással. 

Az est zenei előadója a Psalters Együttes:

Chmelik Áron – zongora

Hecker Flórián – dob

Hecker Róbert – ritmusgitár+ének,

Tósoki Renáta – ének,

Tóth Anikó – hegedű,

Urbán Tibor – leadgitár

Dicsőítő tánc
Dobner–Győri Évi

Tánc… Dicsőítő tánc… Én táncolok akkor 

Neki? Vagy Ő bennem? Vagy velem, mi 

együtt?… Az Ő dicsőségére.

Ebből a titokból fedezek fel egyre többet az 

évek során, mióta Istennel táncolok. Kere-

sem, kutatom a for-

rást, az értelmet, a 

lényeget, a szépséget, 

és mindig arra jutok, 

hogy Ő az. Jézus, a 

Király, az Alkotó, a 

Szerelmes…

Én a táncot – csak-

úgy, mint a dicsőítés minden más formáját – 

Istentől kaptam ajándékba, ezért ajándékba 

adom vissza az Ő gyermekeinek – azoknak, 

akik már hazataláltak, és azoknak, akik még 

nem. Profi vagy amatőr, lehetek mindkettő. 

De tudom, hogy Benne teljesek a mozdula-

taim, és amikor a testem-lelkem-szellemem 

egységben imádja Istent, akkor lehetek gyü-

lekezetben, színpadon, a szobámban vagy az 

utcán, a Mennyel együtt táncolok.

Ezt szeretném Veletek is átélni a Cross Sound 

Fesztiválon!

Isten a táncban
Földön ülve beszélgetünk a táncról

Vajon Jézus mit gondol a táncról? Isten 

kedveli a táncot? Miben gyönyörködik ő és 

miben mi? Mi van a mai modern stílusokkal? 

Mit szabad és mit nem? Neked is vannak kér-

déseid a tánccal, a mozgással, a zenével kap-

csolatban?

Egy idő, egy hely, egy alkalom, hogy feltedd 

őket! A fesztivál tánctanárai közül hívtunk 

meg vendégeket, hogy beszélgessenek, vála-

szoljanak, hallgassanak, vitázzanak, megosz-

szanak hitről, táncról, mozgásról, magukról, 

rólatok. Várják a kérdéseiteket, véleményete-

ket, titeket!

Kortárstánc
Petrovics Sándor

A mozgásóráin a felfedezés az elsődle-

ges szempont. Az egy-másfél órába tréning, 

technika, játékok, kombináció, mind nem fér-

nek bele. De belefér az ember.

A mozgó, hangadó, a kíváncsi, a dolgokat 

nem tudó. Az ismeretlen, a meg nem kérde-

zett, ki nem próbált. Az eddig nem mert.  

Unless

KeresztKérdés

Movements

Szabó Balázs

#Intoworship

Roni

Helyes_Beat

Jesus Loves Electro (NO)

Hellinger András

Superhero (UK)

Young&Free (NL)

Henderson Dávid

Stu33

Dobner Illés

Michelle

Bellarive (USA)

A meg nem ítélt.

Így pedig ott marad a test, mint minden 

mozgást (planetáris, földi, makró és mikro, 

látható, láthatatlan, képzelt és valós, kreált, 

életbe hívott) lehívni és megjeleníteni tudó 

bőrbe csomagolt csont-hús-szerv halmaz.  

A kérdés, hogy elhiszed-e. Mert a saját moz-

gásodhoz elég vagy te magad.

Szeretnénk, ha vissza-vesznénk a gyer-

mek-létünkbe, a fizikalitás, az esés, a bir-

kózás, a nyitottság útjain keresztül. Játékos 

tanulás! :)

Kubai salsa
kezdő táncóra

– Salsa?

– Mi? A fűszeres szósz?

– Aha, majdnem. Fűszeres zenék, kubai 

levegő, páros tánc.

Boldizsár Béla vagyok, a Pünkösdi Teoló-

giai Főiskola hallgatója. 8 éve foglalkozom a 

tánccal, többször vettem részt latin és stan-

dard versenyeken, ahol dobogós helyeken 

végeztem egyéni és formációs kategóriában 

is. Kalocsán, a szülővárosomban tanultam 

táncolni, majd tanítói pályafutásomat is ott 

kezdtem a helyi kollégiumban és iskolákban. 

Isten tehetséget adott a táncra, amit szeret-

nék minél szélesebb körben használni. Ezen 

keresztül magabiztosságot, örömöt és sza-

badságot kaptam, ami szerintem minden-

kinek elérhető, aki kipróbálja! A tánc segít a 

feszültség levezetésében, az ellazulásban,  

a tanulás, a játék, a zene és a kapcsolatok  

feltöltenek. 

Alapjáraton nyitott és „laza” ember vagyok, 

sokat nevetek, amit szeretek átragasztani 

másokra is. :) Mindig is emberekkel fog-

lalkoztam, örömmel tölt el az, ha  látom 

ZENE

TÁNC



a munkám gyümölcsét, a fejlődést, és azt, 

ahogy a táncosok élvezik, amit csinálnak.

Összegezve: az óráimon a nevetés és öröm 

adott lesz, mert ezek nélkül nem működne 

a dolog. Kezdőknek szól, nem kell párban 

érkezned, az óra párcserés, és nem akadály, 

ha több a lány, mint a fiú. Szeretettel várlak!

Mozgás és tánc
Lengyel Péter

A körben mindenki 

egyenlő. A körben egy 

lényeges pont van, a 

közepe. Táncműhely. 

Sokan, sokféleképpen 

beszélnek arról hívő 

körökben is, hogy mi hiányzik az életükből, 

szolgálatukból. Ez a hiányra koncentrál.  

Pál apostol arra bátorít bennünket „minden 

a tiétek”, mert a titok, a Megváltó bennünk 

VAN. Ami a miénk, amink VAN, azt is kaptuk, 

és a leghálásabb feladat odaadni másoknak. 

Koncentráljunk arra, amink VAN, adjunk hálát 

érte, és mondjuk azt: Még mindig nem elég, 

egyszer a nincsből lesz A VAN. Élet, tehet-

ség, zene, tánc, öröm, gyógyulás, feltámadás 

mindez a mienk, csak fel kell fedezni. Erre 

hívlak én is benneteket, találjuk meg együtt 

ami bennetek VAN, az elrejtett kincset, a 

mozgás örömét.

Levetni valamit és felvenni esetleg mást, 

könnyen megtalálható a hétköznapjainkban. 

Ezt tesszük a mindennapi rutin tevékenysé-

geinkben. Vajon igaz lehet-e ez a hívő éle-

tünkben? A szellem, lélek és test újjá tételé-

ben? Tudjuk, mindezt Isten végzi, a mi hitünk 

is kell hozzá. A mozgás és tánc örömének 

felfedezésében szellemileg és lelkileg le kell 

csupaszodnunk, le kell vetkőzni a gátlást, az 

előítéletet, a mások előtti megmutatkozás 

félelmét.

Le kell dobni a régi surranót, és új cipőben új 

utakon kell „járni”, illetve mozogva-táncolni. 

A mozgás eszköz arra is, hogy felszabadít-

son, sőt akár elérhetővé válik a menny itteni, 

földön való megélése. Zenére vagy teljes 

csendben? Mindegy. Gurulj, perdülj, a földön, 

vagy akár ugorj a levegőbe! Extrém? Kihívó? 

Megtanulható. Tudd meg, bibliai dolgokat 

teszel. Így tettek a régiek is. Mozgásukkal is 

kifejezték a „szárnyalást” Isten jelenlétében. 

Egyszerűen csak – örültek a Megváltójuknak. 

Erre hívlak benneteket most is Isten szentjei!

Lengyel Péter vagyok, 57 éves. Nős, négy 

fiúgyermek és egy kislány édesapja. 25 éve 

fogadtam el Jézust, felnőtt fejjel, s „tudom 

kinek hittem”. Nyolc évet töltöttem a Hit 

Gyülekezetében, ott jártam Teológiára is. Tíz 

éve vagyunk felkent pásztorai a feleségem-

mel, Annával a Menóra Messiáshívő Közös-

ségnek. Ezen belül én vezetem a dicsőítést is, 

Anna a körtáncokat tanítja és koreografálja.

Közel 30 éve foglalkozom színházzal, zené-

vel, képzőművészetekkel és tánccal itthon és 

külföldön egyaránt. A Magyar Táncművészeti 

Akadémián diplomáztam kortárs tánc szakon 

– koreográfusként, itt írtam a szakdolgozato-

mat „Tánc a Bibliában” címmel. Több vidéki és 

budapesti gyülekezetekben szolgáltunk igé-

vel és héber körtáncokkal, profetikus tánccal 

Isten dicsőítéséről, arról az örökségről, ami 

elhalványodott, de az utolsó időkben meg 

fog látszani Isten népén. 

Magyar Táncház és táncórák

„...Azért varrták a csizmámat, hogy táncoljunk 

benne, Ha rongyos is, ha foltos is, illik a tánc 

benne!”

Néptáncosok és hagyományőrző népzenei 

együttes gondoskodnak a fesztivál utolsó 

napján a folk program sokszínűségéről.  

A táncórák kezdőknek szólnak, nem igényel-

nek semmilyen előzetes tánctudást! Délelőtt 

hagyományos páros táncokat próbálhatunk 

ki, délután élő zenés TÁNCHÁZ a színpad 

előtt, majd a fiúknak, illetve az arra nyitott 

lányoknak kalotaszegi legényes órát tartanak.

A banda:

Prímás – Szabó Adrien

Brácsa – Farkas Zsolt

Bőgő – Födesi János

Tánctanárok: 

Csík Roberta és Szoboszlai Balázs.

Parkour
Csuzi Márton

Futás, dinamika, akadály, ugrás, akrobatikus 

mozdulatok, sebesség, gördülékenység, szé-

pérzék, eredetiség = PARKOUR.

A parkour elsődleges célja, hogy a sportoló 

olyan „futást” vigyen véghez, melynek során 

az akadályok sorozatát kreatív, akrobatikus és 

gördülékeny módon küzdi le. Az ilyen futások 

általában ugrásokból, szaltókból és falfutá-

sokból állnak, de az egyetlen igazi határt csak 

a szabadfutó kreativitása jelenti.

Csuzi Márton vagyok, kortárstáncmű-

vész, koreográfus, akrobatika és parkour 

oktató. A párizsi Art Du Déplacement (ADD) 

Academy-n végeztem, ahol a Yamakasi 

csoport tagjai tanítottak. Azóta rendszere-

sen tartok parkour és akrobatika edzéseket 

Budapesten. Mi is az az ADD? Szó szerinti 

fordítása a következő lenne: A helyváltoztatás 

művészete. Ez minden olyat magába foglal 

ami elmozdulással jár. Egy sajátos és külön-

leges technika és metodika, mely a harcmű-

vészetek, a tánc, az akrobatika és a parkour 

alapelveit és formáit egyesíti, egyetlen moz-

gásformában. Egyszerre koncentráció, stabi-

litás és elmozdulás. A határok keresése, átlé-

pése, a félelem legyőzése, a koncentráció és 

kreativitás fejlesztése, test és szellem harmo-

nizálása. És mindezt úgy, hogy közben egy 

csapat, egy lélek, együtt dolgozik a közös 

sikerért.

A foglalkozásokon fejlesztjük a testtudatot, 

a testhasználatot, technikai gyakorlatokkal, 

akrobatikus elemekkel és különböző akadá-

lyokon történő áthaladással, ügyességi fej-

lesztéssel haladunk előre. Itt szerepet kap  

a kreativitás, a mozgás minőségeinek fej-

lesztése, mindezt olyan gyakorlatokkal, azok 

kombinációival, amiket csinálni nemcsak 

hasznos, de nagyszerű érzés is. Kihívások-

kal szembesülünk, amiket teljesítve, mindig 

legyőzünk egy részt félelmeinkből. Megta-

nuljuk, hogyan lehet azokat átlépni, magunk 

mögött hagyni, ahogy arra sokszor az élet-

ben is szükség van. A foglalkozások közös 

nyújtással, relaxációval végződnek.

Mindenkit szeretettel várunk, előképzettség 

nem szükséges, félni nem szabad, az oktatók 

végig odafigyelnek a biztonságra és a meg-

felelő ritmusra, tempóra. „On commence 

ensemble, on finit ensemble”– Együtt kez-

dünk, együtt végzünk. És mindennél fonto-

sabb: BE COOL!

Az órák teljesen kezdők és a parkban lesznek 

megtartva!

Folk Talk
Hamar Dániel és Petrás Mária

Hamar Dániel, a Muzsikás Együttes alapító 

tagja és Petrás Mária népdalénekes mesélnek, 

beszélgetnek hitről, népművészetről, életről. 

Jákim Stúdió

„Színház az egész világ. És színész benne 

minden férfi és nő:

Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár  

életében...” Shakespeare

Kicsi emberek is csinálhatnak nagyobbat 

mint gondolnák!

Szeretnénk együtt lenni azokkal, akik alázat-

tal és szabadsággal próbálnák ki tehetségüket 

a színházművészetben.

Bemutatunk egy jelenetet, amit Budapesten, 

az Eötvös 10 színháztermében rendszeresen 

játszunk: MASZ – Kortárs Kabaré („A vidám 

elme jó orvosság” címmel. Péld. 17:22)

Beszélgetések keresztény és egyéb kérdé-

sekről a színházzal kapcsolatosan: Kérdezz - 

felelek (vagy nem)

Fő attrakció: Improvizációs lehetőségek a 

közönséggel, azaz VELETEK!

Szeretettel várunk!

Keresztény Coaching
Izsák Norbert

„... amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, 

elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem 

önmagától szól, hanem azokat mondja, ami-

ket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti 

nektek.” János 16:13

Sokan szenvednek attól, hogy úgy érzik, 

mások megmondják nekik, mit és hogyan 

tegyenek. Néha talán a gyülekezetben is 

számunkra terhes elvárásokkal találkozunk. 

Vajon lehetséges úgy tanácsot adni, hogy 

nem is tanácsot adok, hanem felszabadítom 

a Szentlélek erejét arra, hogy személyesen Ő 

tanácsoljon? Hogyan lehet kialakítani azt a 

légkört, amelyben a beszélgetőtársunk meg-

nyílik Isten előtt, és a saját szívén keresztül 

hallja meg az isteni vezetést? Hogyan lehet 

érettségre jutni - és juttatni másokat? 

Ilyen kérdésekről fogunk beszélgetni, sőt, 

röviden egymást is coacholjuk majd!

Az alkalmat Izsák Norbert, business és life 

coach, főiskolai adjunktus vezeti.

Mimage Pantomim Színház

Némán beszélő, arc és test, alkotó és befo-

gadó, ember.

A Mimage Pantomim Színház 2009 szeptem-

berében alakult Karsai Veronika vezetésével.  

Legfontosabb célja, hogy visszahelyezze a 

pantomim műfaját a színházi palettára; ter-

mészetesen nem egykori valójában, hanem 

például mozgás- és gesztusszínházi hatások-

tól erősen gazdagodva; témában, zenében, 

előadásmódban egyaránt felfrissülve, új irá-

nyokat nyitva és mutatva. Tagjai alkotóként és 

előadóként egyaránt nagy örömmel dolgoz-

nak más műfajok segítőiként is: legyen szó 

mozgásrendezésről, koreográfiakészítésről, 

pantomimes, illetve gesztusszínházi beté-

tek megalkotásáról bármely színpadi műfajú 

előadáshoz, vagy „háttérpantomim” létreho-

zásáról különböző koncerteken. A Mimage 

Pantomim Színház tréningje a Cross Sound 

Fesztiválon tartalmaz pantomimtechnikát, 

színésztréninget, koreográfiát és egyéb játé-

kokat. Az óráknak lesz produktuma, amit a 

résztvevők egymásközt mutatnak be.

Palántamisszió
bábműsor

A bábelőadás nagyon mélyen érinti meg a 

kicsiny nézőket. A bábok élő személyek a 

számukra, a történetek teljesen bevonják 

őket. Erkölcsi ítélőkészségüket, értékrendjü-

ket mélységesen megmozdítja minden, amit 

látnak, hallanak. Évekig, sőt, egész életükön 

át megmarad, amit így átéltek.

A szeretetre vágyó süni

A főszerepben sün Benő, aki modortalanul 

bánik társaival, bár ők szeretettel és barát-

sággal közelítenek felé. Pedig ez a picike sün 

szíve legmélyén valójában szeretetre vágyik, 

és arra, hogy valaki végre megsimogassa. 

Egyszer csak az erdőben jár egy vidám, ked-

ves kislány, aki szívesen összebarátkozna a 

kis sünivel. A süni is próbál kedves lenni, de 

valahogy a végén mégsem sikerül. Egy alka-

lommal nem csak hogy megbántja, de meg 

is szúrja a kislány kezét, pedig ő csak meg 

akarta simogatni. A kislány sírva, megbántva, 

sírva elszalad, hogy így viszonozták az ő sze-

retetét, majd Jézus példáján keresztül meg-

érti, hogy az igazi szeretet az önzetlen. Nem 

csak akkor szeret, amikor viszont szeretik. 

Ezután képes sünikét külső-belső tüskéivel 

együtt szeretni. Ez az önzetlen szeretet meg-

változtatja sün Benőt is, kiszabadítja morcos-

ságából, és ő is meg tanul szeretni.

A szeretetre vágyó süni és a váratlan vendég

Megszületett Sün Bogi, a kis váratlan ven-

dég figurája, aki az erdőbe érkezik, és sem-

mire sem vágyik jobban, mint hogy Sün Benő 

befogadja, szeresse, barátkozzon vele és sze-

retetet adjon neki. Amellett, hogy viszontlát-

hatjuk az első rész kedvenc szereplőit, eddig 

soha nem látott új, lélegzetelállító kalan-

dokba keveredik a szeretetre vágyó Sün Benő 

és új barátja, a kis Sün Bogi! A legjobb persze 

az, hogy a bájos és szeretni való Sün Benő – 

a gyerekekkel együtt – megtanul egy újabb 

leckét az életről: a befogadás és feltétlen 

elfogadás mennyire fontos, ha igazán sze-

retni akarunk!

Willem de Vink

Willem de Vink keresztény könyvek írója és 

illusztrátora, televíziós szerkesztő, minde-

mellett pásztor.

Utrecht-ben, Hollandiában született, ott 

került kapcsolatba a Jong en Vrij mozgalom-

mal, melynek bibliaiskoláját elvégezte. De 

Vink írta és rajzolta a ‘Jézus Messiás’ című 

képregényt, melyet több mint 40 nyelvre, 

közöttük magyarra is lefordítottak. A feszti-

válon Willem több oldalát is megismerhetjük, 

előadásokat tart művészeti témákban (A kép-

regény műfaja és az evangélium, Kegyelem 

Vincent Van Gogh munkásságában), illetve 

párkapcsolatok, szexualitás, megbocsájtás  

és más lelki témákban.

Minden előadást hollandról magyarra  

fordítunk!

Az előadások témái:

Aug. 1., 11.00-12.30 Comics & the Gospel

Aug. 2., 11.00-12.30 Van Gogh meets Jesus

Aug. 3., Heavenly Relationships 

ElőadÁs, sZíNhÁZ



Graffiti műhelyek

Ragadj festékszórót és alkoss kedvedre a 

kijelölt felületeken!

Próbáld ki ezt az általában társadalmilag 

elítélt, feszültségekkel teli alkotást úgy, hogy 

nem kárt okozol, hanem értéket teremtesz, 

kreatív vagy, megjelensz, alkotsz! 

Pénteken megfestjük az első Cross Sound 

Zongorát!

Szombaton kartondobozokból építünk falat, 

s hatalmas képeket készítünk a 4 oldalára.

Vasárnap igazán különleges graffiti élmény-

ben lesz részetek, fák közé kifeszített celofán 

vászonra festünk lebegő graffiti alakokat!

A programokat Kéri Péter „Petya”, graffiti arc  

vezeti.

A programokhoz a festéket és az egyéb esz-

közöket mi biztosítjuk, neked a kreativitáso-

dat és a jókedvedet kell csak hozzátenned!

Infinity Paper design

Hajtogatott papírcsodák  

– Környezettudatosság – Divat – Design

Az Infinity Paper Design pénztárcái, táskái, 

karkötői, fülbevalói, övei és telefontokjai egy-

től egyig újrahasznosított papírból születtek 

meg: túró rudi-csomagolás, chipses zacskó, 

újság vagy épp egy színes termékkataló-

gus sajátos újragondolásai. Mindegyik alko-

tás kézzel készül, apró, hajtogatott elemek-

ből, amelyek vízálló réteggel vannak bevonva. 

Garantáltan nincs két egyforma darab, hiszen 

képtelenség lenne minden egyes elemet 

ugyanúgy meghajtogatni.

„Minden cégnek vannak hulladékai, amik-

ből gyönyörű dolgokat lehetne alkotni. Ehe-

lyett bezúzzák őket vagy mennek a sze-

métégetőbe, ami szintén pénzbe kerül, és 

amit a vásárlókkal fizettetnek meg– mondja 

Kriszta, aki nemcsak a hulladék sorsát érzi a 

szívügyének - munkájával nagyszabású cél-

jai is vannak. Szeretné ezt a technikát minél 

nagyobb körben terjeszteni, hogy az alkotás 

élménye elérhető legyen bárki számára.”

Csináld magad!

Puskás Kriszta, az Infinity Paper Design kita-

lálója rendszeresen tart tanfolyamokat, ahol 

lépésről lépésre megtanítja azt a speciá-

lis hajtogatási technikát, amivel dolgozik.  A 

Cross Sound fesztiválon tartott workshopon 

egy ékszer szettet lehet majd nála készíteni: 

fülbevaló és karkötő, vagy karkötő és medál.

A workshopok zártak lesznek és max. 5 

ember vehet részt egy alkalmon. Regisztrálni 

a Cross Sound Shopban kihelyezett táblán 

tudsz a tanfolyam kezdetéig.

1. workshop: szombaton 11.00–

2. workshop: szombaton 14.00–

A kurzus részvételi díja, a készített tárgyak 

megtartásával: 3000 Ft/fő

A szabadulás útja
Pasztorálpszichológiai Hálózat

Fiatalkori szenvedélybetegség és deviancia – 

okok, megjelenési formák, következmények. 

Következmények

(augusztus 1.-én, 10–11:30-ig)

Első téma a deviancia következményei, a 

csoportfoglalkozás vezetője Moses Berna-

dett. Manapság igen sok ember - ifjútól az 

idősig - a neurózis ama formáját éli át, ami 

az élet értelmetlenségének érzete miatti 

frusztrációból alakul ki. A foglalkozás célja 

a pszichésen meggyengült ember erejének 

visszaállítása a Krisztustól kapott szenvedő-

képesség által.

Megjelenési formák

(augusztus 2.-án 10-11:30-ig)

A csoportfoglalkozás vezetője Novoszádi 

Zoltán. Témája a szenvedélybetegség megje-

lenési formái, azaz a kényszerhasználat sok-

színűsége és időbeni felismerése. A téma 

főhangsúlya: A megkötözöttség jelei a min-

dennapokban és a szabadulás útja.

Okok (augusztus 3.–án 14-15:30-ig)

A csoportfoglalkozás vezetője Horváth Bea. 

Témája a szenvedélybetegségből való sza-

badulás. Ennek az útnak kezdete az önös 

érdekből történő vágykielégítés önpusz-

tító hatásának fölismerése. A második lépés 

annak az életstílusnak a kialakítása, mely 

Krisztus szabadságának valóságosabb befo-

gadásában teljesedik ki. 

A témák természetesen átfedik egymást, 

élővé attól válnak, hogy a csoportvezetők 

saját tapasztalataikat osztják meg. A másfél 

óra alatt nem tanítunk senkit semmire. Nem 

szerelünk meg senkit, és nem tanácsolunk 

semmit. Amennyiben valakinek kérdése van 

a teremben, arra az válaszol, akinek a téma 

kapcsán van tapasztalata és akkor is egyes 

szám első személyben beszél. 

Bibliadráma
Pasztorálpszichológiai Hálózat

„Cselekedni gyógyítóbb…” Moreno

Szeretettel várunk, ha nyitott vagy, ha útke-

reső vagy, vagy épp ellenkezőleg, egy meg-

határozott úton jársz! Részese, szereplője 

lehetsz egy–egy bibliai történetnek, ezáltal 

közelebb kerülsz önmagadhoz, hitedhez és 

új nézőpontot kap a Bibliához való viszo-

nyod is.

A Biblia Isten üzenetét hordozza és ha ezt 

olvasmányon túli élménnyé vágyod, valahogy 

másképp, úgy ahogy még nem szólt hozzád, 

akkor itt a helyed!

Mi fog itt történni? A vezetők által hozott 

bibliai történetből a résztvevők szerepeket 

választanak. Eljátsszák, ahogy ők azonosul-

nak az adott szereplő érzéseivel, élményeivel, 

mintha abban a korban élnének – ebben a 

vezetők segítenek. A játék befejezése után a 

szerepekből „kilépve” megbeszéljük és tuda-

tosítjuk a megéléseket, történteket, ez a visz-

szajelzés, integrálás szakasza. Keressük, hogy 

az eljátszott bibliai történet után milyen új 

felismeréssel gazdagodtunk, milyen új „üze-

netet” kaptunk magunkról, Istenről Istentől.

A három workshop alkalmával három témát 

dolgozunk fel közösen a drámatechnika 

módszereivel egy-egy újszövetségi bibliai 

történet segítségével.

A témák:

 1. „Valami nincs sehol”… valaki, valami 

hiányzik – keresés.

 2. Útelágazások … hol a helyem, merre 

menjek? – lehetőségek.

 3. Testi – lelki gyógyulás … – megnyugvás, 

lelki béke.

A részvételhez nem szükséges a Biblia isme-

rete, gyere, úgy ahogy vagy!

A három workshop függetlenül is látogat-

ható, de ha mindháromra eljössz, minden 

alkalommal újat kapsz!

Az alkalmat Dr. Riesz Mária pszichológus, 

bibliodráma asszisztens, főiskolai docens 

vezeti. Segítői a PTF teológus hallgatói:  

Kiss András és Nyulászi Eszter

Heart Clinic

Cees Bots a rotterdami Young & Free gyüle-

kezetnek a pásztora, édesapja 3 gyermeknek 

és van 2 unokája. Rendszeresen hirdeti Isten 

túláradó és feltétel nélküli szeretetet holland 

és külföldi gyülekezetekben egyaránt.

Cees, a „Változtasd meg a Szíved, változ-

tasd meg az Életed” című könyv szerzője és 

a „Szív Klinika” vezetője, melynek elsődleges 

misszója az Atya szívének és kegyelmének 

megmutatása a programban résztvevőknek. 

„Ha egyszer megértettük az Atyai, tökéletes 

szeretetet felénk, mely független attól mit 

teszünk, vagy nem teszünk, Isten »hazavisz« 

bennünket és segít elfogadni az Ő gyerme-

kei iránt érzett alázatra indító szeretetét.” 

mondja Cees. „Többé nem árvák vagyunk a 

világban,  Isten szeretete lehetővé teszi szá-

munkra, hogy az Ő jelenlétének áldásai növe-

kedjenek és gyümölcsözzenek bennünk.”

Cees mindennap vezet egy foglalkozást a 

könyvtárban, melyre mindenkit szeretettel vár!

ImaSzoba – a kastély régi kápolnájában 

helyet találsz csendességre, elmélyülésre. 

KéSzülődő
Lengyel Anna

A gyermekvárás és a szülés/születés időszaka 

máshoz nem hasonlítható módon vonzza 

és hozza felszínre létünk legszélsőségesebb 

pólusait. A legnagyobb örömök, a mindent 

elsöprő teremtő erő, de egyben létezésünk 

mély kétségeinek, és legősibb halálfélelmei-

nek ideje. Talán nincs más, ami ennyire cso-

dás, légies, mindamellett nagyon földhöz-

ragadt és testi egyszerre. Néhány hónapba 

sűrítve harcoljuk meg őseink ránk hagyott 

vívódásait és féltjük a jövő homályába vesző 

örökségünket. Amikor nagyon Most van az 

Örökkévalóságban.

Egy gyermek érkezése mindent és mindenkit 

kimozdít addigi nyugvó helyéről. Elbizony-

talanodásunk viszont esélyt is ad arra, hogy 

válaszokat, új utakat találjunk.

A KéSzülődő egy olyan kiscsoportos keretek 

között zajló csoportmunka, ahol az életciklu-

sokkal, a szexualitással és a gyermekvállalás-

sal kapcsolatos kérdésekre kereshetünk vála-

szokat Isten beszéde és a modern perinatális 

(értsd: születés körüli) tudomány segítségé-

vel. A konkrét témakörök a résztvevők érdek-

lődési területei alapján, a helyszínen ala-

kulnak ki. A foglalkozáson bárki részt vehet 

(családalapítás előtt állók, házaspárok, váran-

dósok és kisgyermekesek).

Kevés elmélet, sok páros és csoportos játék.

Lengyel Anna négy gyermek (Sámuel 9, 

Simon Illés 7, Miksa Joel 3 évesek, Dorka 

Elza 5 hónapos) édesanyja. Férjével, Lengyel 

Péterrel tíz éve vezetnek egy budapesti kis 

közösséget, mely idő alatt több párt készí-

tettek fel a házasságra és a gyermekáldásra. 

Pedagógusi és fejlesztő pedagógusi végzett-

sége mellett az ELTE PPK Perinatális Szakta-

nácsadó szakán is végzett. Szülésfelkészítés-

sel, szüléskíséréssel, szoptatási tanácsadással 

is foglalkozik, valamint segítséget nyújt a 

csecsemőkori regulációs problémák ese-

tén. Önkéntes a Honvéd Kórház Koraszülött 

Intenzív osztályán.

Randi kurzus 1, 2, 3!
Kiss Ábel Lukács
és Kissné Péter Hanna

Honnan tudom, hogy ő a nagy Ő? Mit keres 

a lány és mit keres a fiú? Mi a családi öröksé-

gem? Hogy állok az elköteleződéssel? Miről 

szól a házasság? Miért nincs szex házasság 

előtt? Gátlások, félelmek, kudarcok?

Ha érdekelnek ezek a témák, ha már te is fel-

tetted magadnak ezeket a kérdéseket, vagy 

ha örülsz, hogy kérdezés nélkül valaki meg-

válaszolja őket, akkor gyere! Hallgass, kér-

dezz, válaszolj, beszélgess!

Kiss Ábel Lukács párválasztó blog szerkesztő, 

református presbiter és angol tanár, felesé-

gével Kissné Péter Hannával hét éve élnek 

Debrecenben és három gyermeket nevelnek, 

Soma 5, Benjámin 2 éves és Sára lányuk  

10 hónapos.  

Már 19 évesen eljegyezték egymást és 

házasságukat egy 3 éves jegyesség előzte 

meg, amit Ábel Ausztráliaiában töltött egy 

gyülekezetplántálásban önkénteskedve míg 

Hanna a Debreceni Egyetemen pszicholó-

giát hallgatott. 

Három éve indították el a 100 szingli blogot, 

melyen több száz bejegyzés olvasható  

a keresztyén párválasztással kapcsolatban.  

Szívesen osztják meg történetüket és beszél-

nek arról, hogy milyen egy keresztyén házas-

ság és család. A rövid interaktív előadásokat 

fórumbeszélgetések követik!

képZőművésZET lElki programok



Sok szeretettel várnak mindenkit akiket érde-

kelnek az alábbi témák:

Péntek 14.00–15.30, Könyvtár

Randi kurzus I.:  

Honnan tudom, hogy ő a nagy ő?

 – Korosztály szerint mi jellemez?

 – A párkapcsolat szakaszai (randitól  

a házasságig).

 – Mit és kit keres a lány? Mit és kit  

keres a fiú?

 – A felcserélődő nemi szerepek átka.

 – Mit hozol otthonról a párkapcsolatba?

 – Önállósodási és elköteleződési krízis. 

Szombat 14.00 - 15.30, Könyvtár

Randi Kurzus II.:  

Négy dolog ami miatt nem megy a szerelem

 – Feje tetejére állított életpálya terv.

 – Elnyomott érzelmek.

 – Hazugságok a szexről.

 – Tisztázatlan szerepek a párkapcsolatban.

Vasárnap 14.00 - 15.30, Könyvtár

Randi Kurzus III.:  

EQ és teljesítménykényszer

 – Mennyire érted a másikat?

 – Férfiak és az idegen nyelv: érzelmeink.

 – Az önismeret és az önértékelés szerepe 

a párkapcsolatban.

 – Készülj: valaki szerelmes lesz beléd! 

Reggeli áhítat

Minden reggel együtt imádkozhatsz, dícsér-

hetsz holland barátainkkal a Csillagerdő har-

matos füvén! 8.30-tól várnak rövid tanítással, 

csendességgel, gitárhangokkal. Indítsd Isten-

nel a reggelt!

Társtaláló Társasjáték 
Pálferisek

Játssz velunk! Menj végig az akadálypályán, 

gyűjts pontokat, ismerkedj, alkalmazkodj, 

tanulj magadról es másokról, próbálkozz, 

játssz komolyan es érezd jol magad!

Keresd a Pálferis sátrat a Cross Cityben  

a fesztiválon!

Egy köreikben már bevált társtaláló társasjá-

tékot hoz el nektek Pál Feri csapata a Cross 

Soundra, amely lényege hogy miközben 

másokkal ismerkedünk, magunkról is meg-

tudhatunk rengeteget.A versenyben min-

denki egyénileg indul majd és gyűjti a ponto-

kat, de minden feladatot csak egy ellenkező 

nemű partnerrel együtt oldhat csak meg. 

A párok csak egy-egy feladat erejéig szól-

nak, így akárhány partnerrel próbálkozha-

tunk az akadályoknál. A kooperációs képes-

séget teszik így főleg próbára a feladatok, és 

ha szemfülesek vagyunk, igazi életre szóló 

tapasztalatokkal gazdagodhatunk a játék 

során kapcsolódásról, versengésről, vezetés-

ről, követésről, a másikról, önmagunkról.

Pál Ferenc mentálhigénés segítő és katoli-

kus pap, lassan több, mint 10 éve tart hetente 

előadásokat önismereti és pszichológiai 

témában. Olyan előadásokat, amelyek korunk 

útkereső fiataljainak szólnak, a minket érintő 

problémákról, olyanokat, amelyek segítenek 

friss szemmel ránézni a saját helyzetünkre és 

amelyeken gyakran előkerül az Úr által kinyi-

latkoztatott örömhír is.

Az atya csak következetesen Pálferinek 

hívatja magát mindenkivel, és a tanításait 

hallgató, körülötte kialakult közönség az évek 

során összetartó közösséggé formálódott.  

Ez a közösség egyre gyakrabban progra-

mokat is szervez a hasonlóan nyitott kereső 

testvéreknek, hogy az önismeretben elmé-

lyülve lehetőség nyíljon egymást is meg-

ismerni. Illetve az elmúlt évek során egyre 

inkább bevett szokássá váltak a párkeresést is 

elősegítő rendezvények.

VillámRandi
Pálferisek

7 perc alatt sok minden kiderülhet, ennyi idő 

áll a rendelkezésetekre a villámrandi során. 

Az előzetes regisztáció után résztvevőket a 

szervezők korosztály szerinti csoportokra 

bontják, akik a villámrandin párokban beszél-

getnek, majd az idő leteltével átülnek egy 

másik hölgyhöz/úrhoz így alkalmatok nyí-

lik minden ellenkező nemű résztvevőt (7–8 

potenciális Ő) egy kicsit megismerni.  

A beszélgetés után egy lapon megjelölhetitek, 

hogy aki[v]kkel épp beszélgettetek, szíve-

sen randiznátok-e újra (nem kötelező, illetve 

nemcsak egyet lehet jelölni), vagy inkább 

máshol keresnétek tovább. Ha egy pár mind-

két tagja szimpatikus volt egymásnak, akkor a 

program vezetőjétől megkapják a másik elér-

hetőségét. Boldog házassági garanciát nem 

vállalunk, de tapasztalatszerzésit igen!

GyermekSzolgálat

A fesztivál alatt gyer-

mekszolgálat várja a 

csemetéket! 2–12 éves 

korig várjuk a gyer-

kőcöket, minden nap 

délelőtt 9–12, délután 15–20 óráig, a kastély 

egyik átalakított szobájában. Képzett felügye-

lőinkre nyugodtan rábízhatod gyermekedet, 

érdekes, értékes és kornak megfelelő, színes 

programokkal várják! 

Egy kis ízelítő: Bibliai történetek vetítése, kre-

atív kézműves foglalkozás, mozgásos játékok, 

zenés program, éneklés, ének tanítás, muto-

gatós énekek, kicsi uzsonna, tanítás bábo-

záson keresztül (pl. szeretet, megbocsájtás, 

engedelmesség, kérés stb).

Cross City

Miniváros, karneváli forgatag, tematikus 

utcákkal. Vásárfia, könyvek, keresztény tár-

gyak, ékszerek, bögrék, csecsebecsék, és 

még sok minden mást vásárolhatsz a bazár-

soron! Keresd a különböző kiállítókat, akik 

kézzel készített, egyedi termékeiket sorakoz-

tatták fel.

Látogass el a Cross Sound Shopba, ahol meg-

vásárolhatod az első fesztiválpólódat, s mellé 

kedvenc zenekarod lemezét, illetve igazán 

különleges dolgokat találsz a Bolhapiacon!

A Civil utcán szervezetek mutatkoznak be és 

kínálják színes programjaikat, többek között 

önkéntesprogramokat, kulturális eseménye-

ket, közösségeket.

Csillagerdő

Egy hely, ahol mindig történik valami!  

Egy hely, ahol mindig égnek a fények, 

kávéillat szál, frissen pattog a kukorica,  

a hintaágy megpihenésre, a babzsák beszél-

getésre hívogat.

KertiMozi 

Némafilmek minden este 20.00-tól és menő 

mozifilmek 00.00-tól! Műsor az InfoPont 

üzenőfalán és a helyszínen.

El Mondo

A kor keresztény Pilvax kávéháza kíván lenni, 

ahol a kereszténység sokszínű, különböző 

mozgalmai találkozhatnak és közösséggé 

formálódhatnak. 

Világra nyitott hely, ami befogad, vitáknak ad 

helyet, aktívan részt vesz a közéletben, nem 

egy keresztény menedék, de bemutatja a 

keresztény értékeket, lelkiséget, illetve kör-

nyezettudatos és támogatja a méltányos 

kereskedelmet.

Programjaival, ételeivel-italaival, és különle-

ges légkörével az El Mondo kávézó a fesztivál 

egyik központi kikapcsolódó pontja lesz.

Állandó programok:

8.00–8.10 Reggeli ébresztő disco

13.30–14.00 Kávékóstoló

20.00–21.00 KvízNight

Wood Hair Fodrászat

Hajszalon egy fesztiválon? Igen! Ha elaludtad 

a hajad a sátorban, ha reménytelenül összeg-

ubancoltad a nagy táncolásban, ha valami 

újdonságra vágysz, váltanál, frissítenél, vagy 

csak megpihennél, huppanj be a profi kezek 

alá és élvezd az átváltozást!

Budapest szívében frissen nyílt hajszalon, 

mely nem csak az egyedi, személyre szabott 

hajairól híres, de arról is, hogy keresztény 

értékrendet képvisel.

Szolgáltatásaink a fesztiválon: a Kerastase haj 

diagnosztikát ingyen, a hajvágást féláron biz-

tosítjuk! Emellett legújabb ruháinkat is meg-

vásárolhatod, kedvezményes áron.

Ha vágatnál, mosd meg és gyere vizess hajjal!

Slackline

Egyensúly, térélmény, zuhanás, dinamika, 

figyelem, kitartás, élmény

Kis gyakorlással te is kötéltáncossá válhatsz! 

A fák közé kifeszített hevedereken szabadon 

gyakorolhatsz, fejlesztheted egyensúlyérzé-

kedet, koncentrációdat, mozgáskoordináció-

dat és még az izmaidat is megdolgoztatod. 

Próbáld ki!

Relaxáció, sport, kiegyensúlyozottság, össz-

pontosítás – ízleld meg te is az egyensúlyo-

zás művészetének örömét! A Gibbon Slackli-

nes csapata nagy szeretettel vár minden 

kicsit és nagyot a Cross Sound fesztivál teljes 

ideje alatt napkeltétől napnyugtáig a színes 

hevedereknél pár óra mozgásra, lazulásra, 

barátkozásra. Fesztiválozz velünk egy egész 

hévégén át Vajtán, és kóstolj bele az egyen-

súlyozás művészetébe!

A slackline pálya a feszten minden nap nyitva, 

15.00-kor BEMUTATÓ!

PaintBall
Augusztus 1.

Gyűjts csapatot, iratkozz fel a listára és har-

colj! Jelentkezni és időpontot választani az 

InfoPonton tudsz. Egy csapat 4–5 fős.  

A játékban mindenki saját felelősségére vesz 

részt, 14 éven aluliaknak szülői beleegyezés 

szükséges. Játszani csak pénteken, 10.00-tól 

sötétedésig lehet.

Amit biztosítunk: teljes védőfelszerelés:  

(overál, sisak) és a fegyverek golyókkal  

(50 golyó/fő)

Ára: 500 Ft/fő

ÜzenőFal

hagyj te is üzenetet a Cross Sound falon! 

Szervezz imakört, társasjáték partyt, vagy 

mérkőzést és hirdesd meg az üzenőfalon! 

Megtalálod a FőzdErdőben!  

Sportolj! – foci-, kosár-, röpipálya vár! 

Medence – a területen saját strand vár két 

medencével, s ki tudja, talán még éjszaka is 

megmártózhatunk egyszer-egyszer! 

 

Telefontöltő Pont – hozd a töltődet, a készü-

lékedet, add be a megőrzőbe, számolj vissza 

néhány órát, majd gyere érte! 

EZ+aZ



Július 31., Csütörtök

programok

16.00–18.00 
Heart Clinic
Cees Bots 
(Könyvtár)

18.30–19.45 
Mozgás és dicsőítés 
Lengyel Péter 
(TáncTerem)

20.00–21.30 
Dicsőítőtánc 
Dobner–Győri Évi 
(TáncTerem)

21.30–01.00 
ShoeShine 
Summer Party Tour
(Csillagerdő)

Augusztus 1., Péntek

programok

8.30 
Reggeli áhítat 
(CsillagErdő)

11.00–12.30  
Willem de Vink 
Comics & the Gospel 
előadás és beszélgetés 
(Oszlopos terem)

13.30–14.00 
Kávékóstoló 
(El Mondo – Csillagerdő)

14.00–15.30 
Bibliadráma, 
Pasztorálpszichológiai 
Hálózat 
(Oszlopos terem)

15.30–16.30 
FÖLDÖN ÜLVE
beszélgetünk a táncról 
Isten a táncban 
(TáncTerem)

00:00 
KertiMozi 
(Csillagerdő)

10.00–11.30 
Mozgás és dicsőítés 
Lengyel Péter 
(TáncTerem)

11.00–13.00 
Cees Bots Heart Clinic 
(Könyvtár)

14.00 
Cross Piano festés 
(FőzdErdő)

14.00–15.30 
Petrovics Sanyi 
Kortárstánc 
(TáncTerem)

16.00–17.30 
Keresztény Coaching
– Izsák Norbert 
(Oszlopos terem)

10.00–11.30 
A szabadulás útja, 
Pasztorálpszichológiai 
Hálózat 
(Oszlopos terem)

12.00–13.30 
Dicsőítő tánc 
Dobner–Győri Évi 
(TáncTerem)

14.00–15.30 
Randi kurzus I. 
Honnan tudom, hogy ő  
a nagy Ő? 
(Könyvtár)

15.00 
Slackline bemutató

20.00–21.00 
KvízNight 
(El Mondo – Csillagerdő)

színpad

16.30–17.30 
Unless

18.00–19.00 
Szabó Balázs

19.30–20.30 
Helyes_Beat

21.00–22.15 
Superhero (UK)

22.45–00.00 
Stu33

Lakatos Péter  
(Szabad Keresztény) 
Vincze Gábor (Élő Ige) 
Galambos András (Baptista) 
(Színpad)

Augusztus 2., Szombat

programok

8.30 
Reggeli áhítat 
(CsillagErdő)

11.00–12.30  
Willem de Vink 
Van Gogh meets Jesus 
előadás és beszélgetés 
(Nagyelőadó)

12.30–14.00 
Mozgás és dicsőítés 
Lengyel Péter 
(TáncTerem)

14.00–15.30 
Bibliadráma, 
Pasztorálpszichológiai 
Hálózat 
(Oszlopos terem)

15.45–17.15 
Molnár Éva 
Afrikai tánc 
(TáncTerem/Kert)

17.00–19.00 
Találkozások Ünnepe 
(Nagyelőadó)

10.00–12.00 
Petrovics Sanyi 
Kortárstánc 
(TáncTerem)

11.00–13.00 
Cees Bots Heart Clinic 
(Könyvtár)

13.30–14.00 
Kávékóstoló 
(El Mondo – Csillagerdő)

14.00–16.00 
Óriás Kockák 
Graffitvel órisákirakóst 
(FestőLiget)

15.45–17.15 
MIMAGE Pantomim 
(Oszlopos terem)

00.30 
KertiMozi 
(Csillagerdő)

10.00–11.30 
A szabadulás útja, 
Pasztorálpszichológiai 
Hálózat 
(Oszlopos terem)

11.00–14.00 
Társtaláló Társasjáték 
Pálferis csapat 
(Cross Citytől a sport-
pályáig)

14.00–16.00 
Infinity Paper Design work-
shop 
Max 5 fő, jelentkezni a shopban lehet 

(Cross Sound Shop)

14.30–15.30 
Boldizsár Béla 
Salsa 
(TáncTerem)

16.30–18.00 
Parkour kezdőknek 
Csuzi Márton 
(Kert)

11.00–13.00 
Infinity Paper Design 
workshop 
Max 5 fő, jelentkezni a shopban lehet 
(Cross Sound Shop)

12.00–14.00 
Jákim Stúdió 
(Oszlopos terem)

14.00–15.30 
Randi kurzus II. 
Ha nem megy a szerelem 
(Könyvtár)

15.00 
Slackline bemutató

20.00–21.00 
KvízNight 
(El Mondo – Csillagerdő)

színpad

13.15–14.15 
Michelle

14.45–15.45 
#IntoWorship

16.15–17.15 
Matt Edwards

17.45–18.45 
KeresztKérdés

19.15–20.30 
Dobner Illés

Bihari Levente (Pünkösdi) 
Willem de Vink (Young  
& Free) Lakatos Sándor 
Czeglédi Szilárd (Golgota)

21.00–22.30 
YOUNG&FREE (NL)

23.00–00.30 
Jesus Loves Electro (NO)

Augusztus 3., Vasárnap

programok

9.00–10.30 
Ökumenikus Istentisztelet 
(Színpad)

11.00–12.30 
Parkour kezdőknek 
Csuzi Márton 
(Kert)

13.00–14.15 
Magyar Táncház  
élő zenével 
(Színpad)

14.00–15.30 
Randi kurzus III. 
Én és az érzelmeim 
(Könyvtár)

15.30–17.00 
KéSzülődő 
Lengyel Anna 
(Könyvtár)

20.00–21.00 
KvízNight 
(El Mondo – Csillagerdő)

11.00–13.00 
Cees Bots Heart Clinic 
(Könyvtár)

11.00 és 15.00 
Palánta Bábmisszó előadása
(GyermekSzolgálat)

13.30–14.00 
Kávékóstoló 
(El Mondo – Csillagerdő)

14.30–15.30 
Kalotaszegi legényes 
(TáncTerem)

15.30–16.30 
FÖLDÖN ÜLVE
beszélgetünk a táncról 
Isten a táncban
(TáncTerem)

23.00 
Akusztikus dicsőítés 
Dobner Illés & Matt  
Edwards & Tallér Bandi 
(Csillagerdő)

11.00–12.30 
Magyar néptánc 
(TáncTerem)

11.00–14.00 
Társtaláló Társasjáték 
Pálferis csapat 
(Cross Citytől a sportpályáig)

14.00–16.00  
Celofán Graffiti 
(Festőliget)

14.30–16.00 
Folk Talk 
Hamar Dániel és  
Petrás Mária 
(Csillagerdő)

16.00–17.30 
Bibliadráma, 
Pasztorálpszichológiai 
Hálózat 
(Oszlopos terem)

00.30 
KertiMozi 
(Csillagerdő)

11.00–12.30  
Willem de Vink 
Heavenly Relationships 
(Nagyelőadó)

11.30–13.30 
MIMAGE Pantomim 
(Oszlopos terem)

14.00–15.30 
A szabadulás útja, 
Pasztorálpszichológiai 
Hálózat 
(Oszlopos terem)

15.00 
Slackline bemutató

16.30–17.30 
VillámRandi 
Pálferis csapat 
(Emeleti Kávézó)

színpad

14.45–15.45 
Roni jazz

14.45–15.45 
Movement

17.45–18.45 
Hellinger András

19.15–20.15 
Henderson Dávid

21.15–22.45 
Bellarive (USA)

Cees Bots (Young & Free) 
Széles Csongor
(Református) 
Paul Henderson (Agapé) 
Phil Metzger (Golgota)

Programtábla


