
  

 

   

 

 

 

I. Orfűi Ökofesztivál 

Go Green – Gyere a Zöldbe! 

HUHR/1101/1.2.2/2011 

 

Időpont: 2013. augusztus 16-17-18. 

Helyszín: Orfű, Zipernowsky-forrás (és más kiegészítő helyszínen) 

Kísérő rendezvény: A Nemzetközi Szalma Szimpózium land art  kiállítása a rendezvény 

helyszínén.  

A rendezvény célja a természet értékeinek és a fenntartható fejlődés elveinek a bemutatása, a 

Zöldút mozgalom népszerűsítése és egy hangulatos családi fesztivál szervezése. 

 

Programok:  

Augusztus 16. 

Zöldutas workshop és csapatépítő program (Csak meghívottak részére) 

15:00 órától land art szobrok készítése szalmából. Szakképzett művészek irányítása és 

segítsége mellett az előzetesen bejelentkezett 3-6 fős csoportoknak lehetőséget biztosítunk a 

művészi alkotó munkára. Ezzel hozzájárulhatnak az ökofesztivál helyszínének a 

kialakításához. 

 

Augusztus 17. 

10:00 órától nyílt túra az orfűi sárkány mítosz nyomában (Gyülekező a Mecsek Háza 

Barlangászati Központnál) 

Ugyancsak 10:00 órától az Orfűi TDM garantált programjai keretében overálos barlangi túra 

Előzetes bejelentkezés szükséges! 

15:00 órától Bárányok ajándéka. Csille Márta nemez workshopja kezdőknek és haladóknak 

         (Haladók esetében előzetes bejelentkezés szükséges) 

15:00-19:00 Környezeti nevelési játszóház az Ökocsali szervezésében (Ajánlott korosztály: 6-

16 évig) 

 



  

 

   

 

 

 

15:30-19:00 Kézműves játszóház 

- biohinta, görgős csúszda, íjászat, lovaglás 

16:00-tól napaszaló bemutató és energiatakarékos rakéta tűzhely építése 

16:00-21:00 kulturális program 

16:00 Hangoló Zenés Gyermekszínház, Nemes László 

17:00 Bűvész, Fülöp Gyula előadása 

18:00 Bóbita Bábszínház: Két kicsi mese - gyerekelőadás (4 éves kortól) 

19:00 Hanga Banda népzenei együttes műsora 

20:00 Kis éji zene: Botond és barátai 

 

Augusztus 18. 

10:00 Vezetett túra Abaligetre 

 A cseppkőbarlang és a Denevér Múzeum meglátogatása (Találkozás a Zipernowsky 

forrásnál.) 

10:00 BioBia workshop: erdők mezők ehető növényei. Közös ételkészítés. A workshop 

ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Maximum 12 fő jelentkezését fogadjuk el. 

Előnyt élveznek a Baranya Zöldút és a Mecsek Zöldút településein élők. 

15:00- 19.00 Biohinta, görgős csúszda, íjászat, lovaglás, napaszaló bemutató 

15:30- 19.00 Ökocsiga Játszóház: 

                           - fa játékok készítése, kicsiknek pedig madár színező 

                           - Készségfejlesztő és szórakoztató játékok  

                           - Mini versenyautó pálya  

16:00-21:00 Kulturális program 

16:00 Fülöp Gyula bűvész bemutatója 

17:00 MárkusZínház: Laci királyfi - gyerekelőadás 

18:00 Hangoló Zenés Gyermekszínház, Nemes László  

20:00 MárkusZínház: A helység kalapácsa. Vérbő komédiás játék felnőtteknek sok 

          improvizációval és komikummal 

A rendezvényen a részvétel díjtalan. 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 


