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A világ egyik legjobb gitárosa nyitja meg az idén debütáló Örvényeshegy Pikniket
Zalacsányban. A háromnapos összművészeti fesztivál a természet lágy ölén koncertekkel,
színházzal, irodalommal és finom borokkal várja az érdeklődőket.

Zalacsány örvényeshegyi településrésze egy csendes, erdőszéli terület a zalai dombok között
megbújva. A mesebeli hely május 25. és 27. között egy igazán különleges összművészeti
fesztiválnak ad otthont, az Örvényeshegy Pikniknek !

A háromnapos rendezvény a világhírű gitárművész, Al Di
Meola szabadtéri koncertjével indul és olyan hazai művészek fellépésével
folytatódik, mint Pély Barna, Szabó Balázs Bandája, a Pribojszki Mátyás
Band és a Jónás Vera Experiment. A közönséggel együtt improvizál majd a
Momentán Társulat, az irodalom kedvelőket Varró Dániel és Molnár György
szórakoztatja, különleges gyerekprogrammal készül Szalóki Ági és Bognár
Szilvia is.
A fesztivált a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány szervezi. Oszkó-Jakab Natália, az
alapítvány kuratóriumi elnöke szerint rengeteg felfedezetlen csoda van az
országunkban: „Mindig nagy öröm nekünk, amikor egy varázslatos település helyi
kezdeményezésre a művészet erejével igyekszik bemutatni rejtett értékeit és büszkék vagyunk
arra, hogy ebben segíthetünk, partnerek lehetünk. Badacsonyi Tamás felkérésére boldogan
mondtunk igent, Örvényeshegy egy kincs és szeretnénk, ha minél többen megismernék.“

Badacsonyi Tamás és Nikoletta, a rendezvény fő helyszínének, a Pálos Vendégháznak a
tulajdonosai. A fesztivállal egy álmuk válik valóra: „Budapestről költöztünk ide a családunkkal,
Örvényeshegy igazi szerelem számunkra. A kezdetektől bizsergetett minket a gondolat, hogy
ez a magával ragadó hely egyszer majd fantasztikus kulturális programok helyszíne is lehet.“
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A fesztivál területén az 1200-as években a Pálos Rend központi jelentőségű kolostora állt, ma a
kolostor után elnevezett Pálos Vendégház, valamint a Farm Inn Fogadó együttműködve és
egymást segítve vonzza ide a pihenni vágyókat.

Örvényeshegyen madárcsicsergéssel, patakcsobogással, igazi piknik hangulatra számíthatnak
a látogatók. Helyi borokat és ételeket kóstolhatnak és a természet szépségével összhangban
szólnak majd a koncertek.
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