MAĐARSKI KULTURNI CENTAR
NÉPKÖR
MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

24000 Subotica – Szabadka Kossuth Lajos tér 4.
E-mail: info@nepkor.rs

Tel./Fax: 024/557-033

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA
Tárgy: 206107/12663 (régi: 3707/12482) pályázati azonosító számú támogatási ügy szakmai beszámolója
Támogatott program címe: 15. Interetno fesztivál
Támogatott program megrendezésének időpontja: 2016. augusztus 22–27.
A program helyszínei:
• Szabadka Város: Etnopolis (Szabadság tér, Köztársaság tér),
Kossuth Lajos tér 4. (a Népkör Magyar Művelődési Központ székháza)
• Zenta Város
• Kiskunhalas Város
A projekt fő célkitűzései: Az Interetno fesztivál általános célkitűzése a multi- és interkulturalizmus
népszerűsítése Szabadkán, a vajdasági nemzetiségek kulturális örökségének, valamint más országok,
elsősorban a Kárpát-medence magyarsága hagyományainak a bemutatása révén és által. Fontos kiemelni,
hogy ez az egyetlen vajdasági fesztivál amely a CIOFF-által jegyzett rendezvény, illetve, hogy a UNESCO
Szellemi Kulturális Örökség egyezmény, illetőleg a Kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és
előmozdításáról szóló egyezmény céljait, irányelveit szem előtt tartva szerveződik.
Az Interetno fesztivál célkitűzései:
• Szabadka kulturális életének fejlesztése, a polgárok kötődésének erősítése a városhoz,
• szerepvállalás a kulturális alapú régió- és közösségfejlesztésben,
• a város kulturális identitásának megőrzése és formálása,
• a város turisztikai vonzerejének erősítése,
• a város bekapcsolása a különböző turisztikai és fesztiválkörutak hálózatába,
• a Vajdaságban élő nemzetiségek kulturális örökségének, valamint a világ más országaiból érkező
népek-nemzetiségek kultúrájának a bemutatása,
• értékőrzés, értékközvetítés, értékfejlesztés,
• interkulturális dialógus feltételeinek a megteremtése,
• a látogatók más kultúrák iránti toleranciakészségének a fejlesztése,
• a hazai és külföldi kulturális intézmények megismerkedéséhez és jövőbeni együttműködéséhez való
hozzájárulás.
A program célcsoportja: a program közvetlen célcsoportja minden szabadkai és környékbeli lakos, aki
érdeklődik a népművészet, a kultúra és a hagyományok iránt. A program közvetett célcsoportjába
tartoznak a fesztiválon bemutatkozó népzenészek, néptáncegyüttesek, hagyományőrző csoportok,
kézművesek, borászok.
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A program partnerei: az Interetno fesztivál és mint szervező, a Népkör Magyar Művelődési Központ
2014-ben felvételt nyert a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségébe. 2014-ben a Summerfest
Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár, a Nagyenyedi Nemzetközi Néptáncfesztivál és a
(Népkör Magyar Művelődési Központ által szervezett) Interetno fesztivál hivatalos képviselői
háromoldalú együttműködési megállapodást írtak alá a táncegyüttesek közös meghívásáról, a három
fesztivál programjának összehangolásáról és közös fejlesztéséről.
A program megvalósításának keretei: az Interetno fesztivál elsősorban a világ minden tájáról,
kontinenséről a népi-nemzeti kulturális értékeket őrző és közvetítő néptánc-, illetőleg autentikus
táncegyütteseket, és a Kárpát-medence kiemelkedő és tehetséges magyar néptánc, népzenei és világzenei
szólistáit, együtteseit hozza el Szabadkának, Vajdaságnak, Szerbiának, a tágabban vett régiónak.
Mindemellett, középkori hangulatot kölcsönözve a városnak, 60-70 faházikót és standot felállítva teret
nyújt a tágabban vett régió tárgyalkotó nép- és iparművészeinek, de a régi mesterségek bemutatására is:
így több mint 100 kirakodó mutathatja be alkotásait, termékeit, portékáját.. Ugyanakkor helyet kap a
vidékünk, a ránk jellemző gasztronómiai ízvilág, de a borkultúra szerelmesei sem maradnak nedű nélkül –
ők a Borudvart látogathatják. Az Aranykapu játszóházban naponta több száz gyermek vehet részt
kézműves foglalkozásokon, tanulhat mesét, ügyességi játékokat. Hangszerbemutatókat, kézműves
foglalkozásokat és bemutatókat szervezünk, és minden évben elhozzuk számukra a gólyalábasokat és a
régió valamely bábelőadását is. Ugyanakkor az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel
együttműködésben a Vajdasági Magyar Gyermek Néptáncegyüttesek Bemutató Színpada keretében,
kétévente a vajdasági magyar gyermek táncegyüttesek is megmérettethetnek. Mindezek mellett különböző,
a szellemi kulturális örökségünkről szóló előadások, fényképkiállítások, filmvetítések és kiállítások
zajlanak. 2009 óta kerül meghirdetésre az Ex Libris című képzőművészeti pályázat, amelyre a világ
minden tájáról érkeznek alkotások, amelyről számos nemzetközi folyóirat elismerő hangon szólt már, és
amely a néphagyományok ápolására, értékeink képzőművészeti megjelenítésére fókuszál. A fesztivál a
fotóművészetet is bevonzza: olyan alkotásokat vár pályázatára, amelyek az Interetno fesztivál hangulatát,
világát, tehát a fellépők, kirakodók, egyszóval Etnopolis lakóinak sokszínűségét tudják visszaadni. Az esti
programok a Népkör Magyar Művelődési Központ udvarában érnek véget, a Fesztivál klubban, a
Nemzetek táncházával. A zárónapon a résztvevők közös Igeliturgián vesznek részt, ahol mindenki a saját
nemzetének egy-egy egyházi énekét is bemutatja, hogy utána közösen járuljanak a vendégszerető
szabadkaiak készítette, többnyire házi készítésű finomságokkal felterített Szeretetasztalhoz. Ezt az érzést
és élményt – a résztvevő nemzetek más településen való vendégszerepeltetésével – törekszünk az egész
régióval megosztani. A fesztivál nyitó és záró napjának nyitánya a részvevők ünnepi felvonulásával indul.

A 15. INTERETNO FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSA
A 15. INTERETNO FESZTIVÁL SZERVEZŐ BIZOTTSÁGÁT a következő személyek
alkották: Bodrogi Béla fesztiváligazgató, Bodrogi Hajnalka fő koordinátor, Rumenyákovity Szilvia,
Rumenyákovity Kárlo, Polyákovity Izabella.

A 15. INTERETNO FESZTIVÁL MEGHÍVOTT TÁNCEGYÜTTESEI
Vajdaságot és Szerbiát a szabadkai Mladost táncegyüttese, a becsei Szelence táncegyüttes és a Vajdasági
Szólótánc Fesztivál díjazottjai és a Népkör Magyar Művelődési Központ Róna táncegyüttese, valamint a
néptánc szakosztály képviselte.
Argentínából a Ballet El Trebo, Costa Ricából a Náhualt, Észak-Ciprusról a Göctas, Magyarországról a
kalocsai Piros Rózsa és a Kiskunhalas táncegyüttes, Uruguayból a Ballet Tierra Adventro, Oroszországból
az Iskorka táncegyüttes kaptak meghívást a fesztiválra, ők képviselték országukat, régiójukat,
tájegységüket. A táncegyüttesek – minden este más-más koreográfiával – a Táncpanorámák keretében
mutatták be hagyományvilágukat.
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A 15. INTERETNO FESZTIVÁLRA MEGHÍVOTT ZENEI EGYÜTTESEK
A szervezők az eddigi egy színpad helyett, két színpadot álmodtak meg. Az idei jubiláris évben ez az álom
megvalósult. Az egyik színpad a Táncpanorámák helyszínéül szolgált, míg a másik színpad a
koncerteknek adott otthont. A Világzenei kisszínpadon már délután megkezdődtek az élőzenés koncertek.
Costa Rica, Oroszország és Argentína zenei világát ismerhették meg a borutcába látogatók. A latin
dallamok még táncra is perdítették a közönséget. Esténként a Táncpanorámákat követően számos neves
zenekar adott nagy sikerű, éjjelbe nyúló koncerteket a Világzenei kisszínpadon. 22-én a Világzenei
kisszínpadot a vajdasági Ravnica zenekar koncertje nyitotta meg. A Fonó World Music Selection
programsorozatunknak köszönhetően ellátogatott hozzánk a Góbé zenekar, a Cimbaliband, a Romano
Drom, és a Gypo Circus is. Az esti mulatság a Fesztiválklubban folytatódott ahol a szabadkai Night
Cruisers Band és a szintén szabadkai Junior Music Studio, mellett a magyarországi Belau zenekar is
fellépett. Valamint a Nemzetek táncházában minden este más-más külföldi táncegyüttes zenekara mutatta
be a zenei hagyományait. A gyermekek sem maradtak koncert élmény nélkül, a szabadkai Juhász zenekar
fellépésével kedveskedtünk legkisebbjeinknek.

A 15. INTERETNO FESZTIVÁL GYERMEKPROGRAMJAI
Az idei rendezvény rendhagyó volt a gyermekeknek, a családoknak szóló programok tekintetében is. Az
mellett, hogy a Ki játszik ilyet...? program keretében napi öt óra hosszában várta a fesztivál a gyermekeket
különböző kézműves foglalkozásokkal, mesterség bemutatókkal, népi, ügyességi játékokkal,
gyermekjátékokkal, játszótérrel, a fesztivál szervezői minden napra igyekeztek tartalmas, a család minden
tagjának egyszerre élményt nyújtó programot is kínálni. A kézműves foglalkozások, a magyar
népszokásokhoz fűződő kreatív foglalkozások, az ezekre épülő játszóházas programok,
hangszerbemutatók, néptáncos és énekes programok nemcsak a fesztivál, de a Népkör Magyar Művelődési
Központ egész éves tevékenységére vonatkozólag is elsősorban a gyermekek anyanyelvi, zenei
anyanyelvi, a közösségben való gondolkodás készségeinek, képességeinek fejlesztésére fókuszálnak.
Célja, céljuk a beszélt, de főként a zenei és táncos anyanyelv, a mindehhez kötődő manuális és tudatalatti
tartalmak megismertetése, egy olyan alapozó jellegű esztétikai nevelés, amely egy egészséges
környezetben tanítja meg a gyermekeket a közösségben való légzésre, a közösségi lét nyújtotta
biztonságérzetre, a bizalomra – egyik legfontosabb hatásaként pedig önálló értékrendszer kialakítására
ösztönzi a gyermeki lényt. A gyermekeknek minden nap alkalmuk volt kipróbálni a gölöncsérezést,
valamint az arcfestés által minden nap más-más mesebeli figura bőrébe bújhattak. A szervezők igen színes
és szerteágazó programokkal várták a gyermekeket minden délután a fesztiválon. A Szabadkai
Gyermekszínház előadását a Fehérlófiát élvezhette a család apraja-nagyja. A Bóbiat bábcsoport
produkcióját A kis gömböcöt tekinthettték meg a gyermekek. A Népkör Magyar Művelődési Központ
néptánc szakosztályának három korcsoportja előadta a mindenkinek által ismert új táncmesejátékát a
Hamupipőkét. A Juhász zenekar közreműködésével dalokat tanulhattak és egy nagyot táncolhattak a
gyermekekek. A fesztivál zárónapján, augusztus 27-én a Szabadkai Gyermekszínház produkciója a Holle
anyó kápráztatta el a családot.

ÉRTÉKEINK, ÉRTÉKTÁRUNK
A fesztivál számára kiemelt jelentőséggel bír az a fajta kulturális értékközvetítés, amely a népi
kézművesség, a népi iparművészet, a hungarikumok, az UNESCO szellemi örökség nemzeti és/vagy
reprezentatív jegyzékén, a kiemelt nemzeti értékek listáján, a külhoni értéktárban szereplő elemek
bemutatását, az ezzel kapcsolatos tudás átadását segíti, teszi lehetővé és valósítja meg. Egyszóval, hogy a
Kárpát-medencei magyar nemzeti értékek, örökség, azok ismertsége, elismertsége és megbecsültsége
növekedni, erősödni tudjon, egyre nagyobb hangsúlyt kaphasson. Ennek érdekében minden évben
igyekszünk egy-egy tájegységet, egy-egy szellemi kulturális örökség-elemet, hungarikumot is bemutatni a
fesztivál keretében.
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2016-ban a Kalocsai Hagyományörző Egyesület mutatta be Kalocsa népművészetét az Interetno fesztivál
ideje alatt. A kiállítást Dr.Kovács Istvánné Sztakó Éva nyitotta meg. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy
a 15. Interetno fesztiválra elfogadta meghívásunkat a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület, akiknek
köszönhetően megismerhettük Kalocsa kézművességét és népművészetét a fesztivál 6 napján.

A FESZTIVÁL ARCULATA ÉS KAPCSOLATA KÖZÖNSÉGÉVEL
Az Interetno fesztivál minden évben új, egységes arculattal jelentkezik. Potenciális közönségével
nyomtatott és digitális felületeken kommunikál. Ezen arculati elemek a következők:
 a fesztivál plakátja
 a fesztivál Útlevele
 a fesztivál programját, valamint a fellépő csoportok, zenekarok bemutatkozó szövegeit tartalmazó
négyszínnyomásos közlöny
 a fesztivál bögréje, pólója, szatyra
 a város több pontján elhelyezett billboardok
 a fesztivál hivatalos honlapja: http://interetno.net
 a fesztivál hivatalos facebook-profiljának idővonala és fényképalbumai:
https://www.facebook.com/XiiInteretnoFestival/

KAPCSOLAT A MÉDIÁVAL
Az Interetno fesztivál 2016-ban ismét a Pannon Rádió és Televízióval kötött együttműködési
megállapodást. A médiatámogatás keretében a megbízott fél a következő kötelezettségeket vállalta:
 Kidolgozza a Fesztivál 1 perces magyar nyelvű kulturális ajánlóját, amit a saját rádió- és
tévéműsoraiban sugároz, a rendezvény előtt és alatt 2016. 08. 01-től 2015. 08. 27-ig, naponta 4
alkalommal a rádióban és 4 alkalommal a tévében.
 A Fesztivál idején napi rendszerességgel megjelenteti a 15. Interetno Fesztivál részletes
programját.
 Lehetőségeitől függően felvételt készít a 15. Interetno Fesztivál programjáról, és azok műsorának
közvetítésekor feltünteti, hogy a felvétel a 15. Interetno Fesztiválon készült.
 Interetno perceket készít és sugároz minden nap a Fesztivál ideje alatt.
 A rendezvény ideje alatt a szervezők folyamatosan biztosítanak vendégeket a Pannon Rádió és
Televízió műsorai számára (vendégek: külföldi előadók, csoportvezetők, műsorvezetők) személyesen
vagy telefonos bejelentkezéssel.
 A Pannon Rádió a rendezvény ötödik napján, augusztus 26-án a 16 órás Híradó után élőben
kapcsolja a helyszínt. Az élő műsor 19.00 óráig tart.
 A Pannon Televízió a szervező részéről átadott filmes anyagokból elkészíti a külföldi
táncegyüttesekről szóló kisfilmeket, amelyek a különböző táncpanorámák alkalmával, az együttesek
fellépése előtt kerülnek levetítésre.
 A Pannon Televízió a fesztivál Nagyszínpadán zajló eseményeket, így az esti táncpanorámákat
teljes egészében felvételezi.
AZ ESEMÉNY MÉDIA MEGJELENÉSE
• http://www.nepkor.rs/
• http://interetno.net/sr/
• http://media.rtv.rs/sr_ci/jelen-let/22136
• https://www.youtube.com/watch?v=jh6y0dyWxn8&feature=share
• https://www.youtube.com/watch?v=WQ2mwodjYMU&feature=share
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• https://www.youtube.com/watch?v=c9q_N9BeKWY
• https://www.youtube.com/watch?v=1qoDxaGxIh0
• https://www.youtube.com/watch?v=aGnO5Exz37A
• https://www.youtube.com/watch?v=1fShr_YCCes
• https://www.youtube.com/watch?v=22WV_lGUuC8
• https://www.youtube.com/watch?v=IACYiq8j3Cw
• https://www.youtube.com/watch?v=ugnisdt4C-s
• https://www.youtube.com/watch?v=WWEQT4oiPX8
• https://www.youtube.com/watch?v=BV2r8eOSyeI
• https://www.youtube.com/watch?v=yEYwhbGgxP0&feature=share
• https://www.youtube.com/watch?v=8rAEu4q99Bc&feature=share
• https://www.youtube.com/watch?v=dsLlyYMW_xY
• https://www.youtube.com/watch?v=2kRu8QG3brE
• https://www.youtube.com/watch?v=94Ih6AkGzZs
• http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/1391
• http://www.visitsubotica.rs/hu/content/512
• http://www.programturizmus.hu/ajanlat-interetno-fesztival.html
• http://vojvodinaonline.com/manifestacije/interetno-festival-subotica/
• http://www.subotica.com/vesti/najava-15.-interetno-festivala-id26656.html
• http://www.vajma.info/cikk/szerbkiadas/4933/Interetno-u-Subotici-do-27-avgusta.html
• http://www.vajma.info/cikk/kultura/11303/Szabadka-Megkezdodott-az-Interetno-.html
•http://www.vajma.info/cikk/szerbkiadas/2200/Subotica-Interetno-festival-do-nedelje.html
•http://maglocistac.rs/interetno-festival-od-22-do-27-avgusta-uprkos-finansijskim-poteskocama/
• http://www.naslovi.net/2016-08-24/rtv/subotica-u-znaku-interetno-festivala/18866831
•http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/magazin/subotica-u-znaku-interetno-festivala_749300.html
• http://www.gradsubotica.co.rs/galerije/interetno-2016/
• http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=1376&slider=off&lg=sr
• http://www.slobodnaevropa.org/a/subotica-smotra-folklor/27949513.html
•http://www.vestisu24.rs/vesti_2/manja-finansijska-podrska-interetno-festivalu-u-subotici
• http://www.hnl.org.rs/nova/subotica-u-srcu/870-otvoren-15-interetno-festival-u-subotici
• http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/otvoren-15-interetno-festival
• http://www.sentainfo.org/hu/notes/90/2016/08/16/Interetno---IX--Tancpanorama.html
• http://www.blic.rs/vesti/vojvodina/u-subotici-nastupa-oko-600-folklorasa/gjdcsh8
• http://tudositok.hu/14281/video/Kedden_kezdodott_az_Interetno_fesztival
• http://tudositok.hu/14278/video/Megkezdodott_a_XV_Interetno_fesztival
• https://www.subotica.info/2016/08/01/najavljen-15-interetno-festival
• https://www.subotica.info/2016/08/22/interetno-week
• https://www.subotica.info/2016/08/25/xv-interetno-festival
• https://www.subotica.info/2016/08/24/otvaranje-xv-interetno-festivala
• https://www.subotica.info/2016/08/24/interetno-never-fails
• https://www.subotica.info/2016/08/25/interetno-festival-oziveo-centar-grada
• https://www.subotica.info/2016/08/25/interetno-festival-drugo-vece
• https://www.subotica.info/2016/08/26/zavrsen-xv-interetno-festival
• http://www.naslovi.net/2016-08-24/subotica-com/poceo-15-interetno-festival/18867125
• http://www.subotica.com/vesti/zavrsen-15.-interetno-festival-id26823.html
• http://www.subotica.com/vesti/poceo-15.-interetno-festival-id26799.html
•http://www.subotica.com/vesti/kisa-odlozila-svecano-otvaranje-interetno-festivala-id26783.html
• http://www.subotica.com/vesti/najava-15.-interetno-festivala-id26656.html
• http://www.subotickenovine.rs/index/page/lg/sr/id/4294
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A FESZTIVÁL RÉSZLETES PROGRAMJA
15. INTERETNO FESZTIVÁL
Program – 2016
2016. augusztus 22., hétfő
Etnopolis
10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és kirakodóvásár
15.00 óra
Ki játszik ilyet…?
Az Aranykapu játszóház programja
17.00 óra
Mesél a Pannon...
A Pannon Televízió mesés délutánja a család aprajának és nagyjának
17.30 óra
Hungarikumaink – A kalocsai népművészet
A Kalocsai Hagyományőrző Egyesület bemutatkozása
18.00 óra
Borutca, borkóstoló
20.00 óra
NYITÓCEREMÓNIA – A fesztivál vendégegyütteseinek ünnepélyes bemutatkozása
22.00 óra
Világzenei kisszínpad
Ravnica zenekar
Népkör MMK
22.30 óra
Fesztiválklub
Koncert – Night Cruisers Band
DJ NORBEE
Interetno-nap Kiskunhalason
2016. augusztus 23., kedd
Etnopolis
10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és kirakodóvásár
15.00 óra
Ki játszik ilyet..?
Az Aranykapu játszóház programja
17.00 óra
Vásári komédiák
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A Szabadkai Gyermekszínház produkciója
18.30 óra
Világzenei kisszínpad
Costa Rica és a Dolce Dance Tánciskola
19.30 óra
Táncpanoráma – A fesztivál vendégegyütteseinek bemutatkozása
21.30 óra
Világzenei kisszínpad
Góbé zenekar
Népkör MMK
22.00 óra
Fesztiválklub - Nemzetek táncháza
DJ NORBEE
Interetno-nap Kiskunhalason
2016. augusztus 24., szerda
Etnopolis
10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és kirakodóvásár
15.00 óra
Ki játszik ilyet..?
Az Aranykapu játszóház programja
17.00 óra
A kis gömböc- magyar népmese
Bóbita Bábcsoport előadása
18.00 óra
Világzenei kisszínpad
Oroszország
19.30 óra
Táncpanoráma – A fesztivál vendégegyütteseinek ünnepélyes bemutatkozása
21.30 óra
Világzenei kisszínpad
Cimbaliband
Népkör MMK
22.00
Fesztiválklub – Nemzetek táncháza
Koncert - Junior Music Studio növendékei
DJ NORBEE
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2016. augusztus 25., csütörtök
Etnopolis
10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és kirakodóvásár
15.00 óra
Ki játszik ilyet..?
Az Aranykapu játszóház programja
17.00
Világzenei kisszínpad
Argentína
19.00 óra
Hamupipőke táncmesejáték – a Népkör MMK táncegyüttesének bemutatója
20.00
Táncpanoráma – A fesztivál vendégegyütteseinek bemutatkozása
21.30 óra
Világzenei kisszínpad
Romano Drom
Népkör MMK
22.00 óra
Fesztiválklub – Nemzetek táncháza
Dolce Dance Latin Salsa est
DJ NORBEE
Interetno-nap Zentán
2016. augusztus 26., péntek
Szent Teréz-székesegyház
10.30 óra
Igeliturgia a fesztivál résztvevőivel
11.00 óra
Szeretetasztal – Vendégeljük meg a világot!
Etnopolis
10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és kirakodóvásár
15.00 óra
Ki játszik ilyet…?
Az Aranykapu játszóház programja
16.30 óra
Világzenei kisszínpad
Pannon rádió
Etnopolis
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17.00 óra
Juhász zenekar gyermekkoncert
19.00 óra
A fesztivál résztvevőinek ünnepélyes felvonulása
Sétaerdő – Etnopolis útvonalon
19.30 óra
ZÁRÓCEREMÓNIA
Tűzijáték
21.30 óra
Világzenei kisszínpad
Gypo Circus
Népkör MMK
23.00 óra
Fesztiválklub – FESZTIVÁLZÁRÓ MULATSÁG
Koncert: Belau
DJ NORBEE
2016. augusztus 27., szombat
Etnopolis
10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és kirakodóvásár
15.00 óra
Ki játszik ilyet…?
Az Aranykapu játszóház programja
21.00 óra
Világzenei kisszínpad
Hálakoncert, a Faust zenekar 25 éves fennállása alkalmából
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MŰSOROK ÉS MŰVÉSZETI KÖZREMŰKÖDŐK SZÁMA
Táncpanorámák száma: 7
Bemutatott táncprodukciók: 35
Koncertek: 6 egész estés, 4 koncert a Világzenei kisszínpadon
Nemzetek táncháza száma: 6
Kézműves foglalkozások száma: 20
Gyermekprogramok száma: 25
Régi mesterségek bemutató és kirakodóvásár: 100 népi kézműves, népi iparművész
Kiállítás: Kalocsai Hagyományörző Egyesület - Kalocsa népművészetet bemutató kiállítás
Résztvevők, fellépők száma: 500 fő
A lebonyolításban részvevő szervezetek száma:
 Népkör Magyar Művelődési Központ vezetősége és szakszolgálata: 15 fő
 Róna és Topogós táncegyüttes: 50 fő
 Csoportvezető, tolmács önkéntesek: 20 fő
 A népművészeti és népi iparművészeti vásárt, a fesztiválhelyszínt (Etnopolis) kiépítő önkéntesek
száma: 30 fő

Bodrogi Béla főtitkár
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