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There are no translations available.
Jubileum 650 PTE Nap
                Augusztusi programok a jubileum jegyében
              Az augusztus is számos jubileumi programot tartogat az édeklődők számára a
sport és művészetek jegyében.
              

"PTE 650" Nemzetközi Sportfesztivál
augusztus 17-20.
Pécs belvárosa (Széchenyi tér), Lauber Dezső Sportcsarnok, TTK Sportcsarnok, ÁOK
Sportcsarnok

  

A jubileum tiszteletére az intézmény számos kulturális, tudományos és sporteseménynek ad
otthont a 2017-es év során. A nagyszabású nemzetközi egyetemi sportfesztiválon 5
felsőoktatási intézmény sportdelegációját látja vendégül a PTE az alábbi sportágakban: férfi
futsal, női röplabda, férfi kosárlabda, cheerleading.

  

  

2. Nemzetközi Sopianae Fotószalon
augusztus 25. 17:00  
Pécs, Tudásközpont

  

Az útjára indított „Sopianae Int’l Photo Salon” a 60-as, 70-es évek pécsi fotográfiai sikereire
alapozva szeretné a város, az egyetem kulturális életét napjainkban is színesebbé tenni. A
Szalont a nemzetközi fotóművész szövetség védnöksége alatt rendezzük - a világ legjobb
fotográfusainak részvételére számítunk.
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Carl Orff: Carmina Burana
a PTE MK Zeneművészeti Intézetének ünnepi hangversenye az első magyar egyetem
alapításának 650 éves jubileuma alkalmából
augusztus 31. 19:00
Pécs, Dóm tér 

  

A PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete szeretne méltóképp megemlékezni az első
magyar egyetem e különleges jubileumáról. A hangverseny műsorául Carf Orff: Carmina
Burana szólókra, kórusra, két zongorára és ütőhangszerekre készült átiratát választottuk. A mű
érdekessége, hogy az Orff által feldolgozott szövegek a pécsi egyetem alapításának idejéből, a
14.-15. századból valók, ráadásul a megzenésített költeményeket diákok írták.

  

  

Egyetemtörténeti kiállítás kortárs megjelenítésben

  

augusztus 31. – szeptember 22.
Pécs, Nádor Galéria 

  

A kiállítás a 650 évvel ezelőtt alapított pécsi Egyetem történetét kívánja bemutatni, történeti
és/vagy művészeti értékkel bíró tárgyak segítségével. A tárgyak egy részét a pécsi Püspökség,
a Janus Pannonius Múzeum és az Egyetem gyűjteményéből válogattuk, néhány
magángyűjteményből származik. A változatos műfajú tárgyak közt kortárs alkotások is
bemutatásra kerülnek, köztük nem egy rekonstrukciós jellegű és/vagy kifejezetten e kiállítás
céljaira készült.

  

A kiállítás megnyitójára augusztus 31. 17.00-kor kerül sor.

  

 2 / 10

https://pte.hu/esemeny/carmina_burana_pte_mk_zenemuveszeti_intezetenek_unnepi_hangersenye_pte_alapitasanak_650_eves
https://pte.hu/esemeny/egyetemtorteneti_kiallitas_kortars_megjelenitesben
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Jubileum 650 PTE Nap
szeptember 2. 10.00-22.00
Pécs, Széchenyi tér, Jókai tér

  

A Pécsi Tudományegyetem szeptember második napján egy mindenki számára nyitott,
ingyenes szabadtéri eseményt szervez. A karok és további egységek mutatják be az egyetem
falain belül folyó sokoldalú kreatív munkát a város szívében, hogy egy napra mindenki részese
lehessen az egyetemi életnek. Továbbá gyermek és felnőtt animációs programok, a BRFK és a
Tüke Busz Zrt. különféle játékos tevékenységei, valamint véradási lehetőség várja a látogatókat
a nap folyamán.

  

A napot a Halott Pénz nagyszabású koncertje zárja, mely egyben az Otthon című új daluk első
pécsi koncertbemutatója is lesz.

  

Információ és előzetes regisztrációs lehetőség a rendezvényre és a gyermek
„Ki-Mit-Tud”-ra: jubileum650ptenap.pte.hu

  

  

  

  

Gyerek „Ki-Mit-Tud”a Jubileum 650 PTE Napon

  

A program során a gyerekek is főszerephez jutnak, próza/vers, tánc és ének kategóriákban

 3 / 10

http://jubileum650ptenap.pte.hu/
https://pte.hu/cimkek/jubileum650ptenap.pte.hu
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„Ki-Mit-Tud”-on mutathatják be tehetségüket. Olyan óvodás, illetve kis- és nagyiskolás gyerekek
jelentkezését várjuk 4-14 éves korig, akik szeretnék megmutatni közönség előtt értékeiket,
felkészültségüket. A zsűriben többek között találkozhatsz Sors Tamással, Beck Zolival,
Besenczi Árpáddal, Vincze Balázzsal, Stenczer Bélával.

  

Az előzetes jelentkezéséket korlátozott számban a következő kategóriákba várjuk:

  

Próza/vers – egyéni
Tánc – egyéni vagy maximum 3 fős csapat
Ének – egyéni

  

Fontos, hogy a nevezők csak előzetes regisztráció alapján vehetnek részt a programon!

  

Regisztráció: http://jubileum650ptenap.pte.hu/gyerek_ki_mit_tud

  

  

A programok mindegyike nyitott és ingyenes.

  

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

  

          rovat:    Jubileum 650         Címkék:    Jubileum 650   Jubileum 650 PTE Nap                 
  Jubileum 650 PTE Nap - előregisztráció pólókért és a gyermek
„Ki-Mit-Tud”-ra
              Az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából a Pécsi
Tudományegyetem szeptember második napján egy mindenki számára nyitott és
ingyenes szabadtéri eseményt szervez.
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http://jubileum650ptenap.pte.hu/gyerek_ki_mit_tud
https://pte.hu/rovatok/jubileum_650
https://pte.hu/cimkek/jubileum_650
https://pte.hu/cimkek/jubileum_650_pte_nap
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            Tovább             

  

Karaink és további szervezeti egységeink mutatják be az egyetem falain belül folyó sokoldalú
kreatív munkát a város szívében, hogy egy napra mindenki részese lehessen az egyetemi
életnek. Továbbá gyermek és felnőtt animációs programokkal is készülünk, csatlakozó
szervezetként a BRFK és a  Tüke Busz Zrt.  is különféle játékos tevékenységekkel lesz jelen, a
Vöröskereszt pedig a véradókat várja a nap folyamán.

  

  

A program során a gyerekek is főszerephez jutnak, próza/vers, tánc és ének kategóriákban
„Ki-Mit-Tud”-on mutathatják be tehetségüket. Emellett ingyenesen látogatható lesz a Nádor
Galéria, az Egyetemtörténeti Kiállítás, illetve a Klimó Könyvtár ideiglenes kiállítása is.

  

  

A napot a Halott Pénz nagyszabású koncertje zárja, mely egyben az új  Otthon  című számuk, a
PTE új dalának

első pécsi közönségkoncertje is lesz.

  

  

CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK

    
    -  Teddy Maci kórház   
    -  Irodalmi-kézműves foglalkozás   
    -  "Éld az életem" társasjáték   
    -  "Kutyabaj" - gyerekprogram   
    -  Kalligráfia, maszkkészítés  
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https://pte.hu/hirek/jubileum_650_pte_nap_eloregisztracio_polokert_es_gyermek_ki_mit_tud_ra
http://jubileum650ptenap.pte.hu/tarsadalmasitasi_programok
https://www.youtube.com/watch?v=7_R5XN-9lmM
https://pte.hu/hirek/megjelent_halott_penz_uj_dala_es_videoja_ami_egyben_pte_uj_dala
http://jubileum650ptenap.pte.hu/aok_teddymaci
http://jubileum650ptenap.pte.hu/btk_irodalmi_kezmuves
http://jubileum650ptenap.pte.hu/btk_eld_az_eletem
http://jubileum650ptenap.pte.hu/etk_kutyabaj_gyerekprogram
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    -  Pneumatikus játék   
    -  Látásérzékelő és mozgásérzékelő játékok   
    -  Fogászati prevenciós játék   
    -  Játékok a különféle érzékszervekre, kerekesszék kipróbálása akadálypályán   
    -  Kifestő, elektromos kismotorok  
    -  KRESZ játékok  
    -  Légvár, trambulin, arcfestés, kézműves utca, fejlesztő játékok, sorversenyek  

  

  

TECHNIKA ÉS EGÉSZSÉG

    
    -  Pneumatikus autó kiállítás   
    -  Testzsírmérés, táplálkozási anamnézis, tanácsadás, vérnyomás mérés, vércukor mérés   
    -  Vérnyomásmérés, vércukormérés  
    -  Sebtetkó készítése, intubálás és újraélesztés gyakorlása/tanítása   
    -  Testtartás vizsgálat - tanácsadás   
    -  Védőnői sarok   
    -  Konfuciusz Intézet   
    -  Teakészítés, illóolajok készítése   
    -  Orca (energiatakarékos autó) kiállítás   
    -  Isel automata habvágó bemutató   
    -  Vagyonvédelmi tesztek, Bűnmegelőzési puzzle (kerékpárlopásgátló szerkezet - találmány)
 
    -  BRFK toborzás  
    -  Véradás   

  

  

ZENE ÉS SPORT

    
    -  Halott Pénz   
    -  PTE Táncegyüttes -  középkori tánc ,  cheerleading ,  showtime ,  kreatív tánc , távoli tájak
, 
latin-amerikai táncok, salsa táncház
, 
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http://jubileum650ptenap.pte.hu/pneumatikus_jatek
http://jubileum650ptenap.pte.hu/lataserzekelo_es_mozgaserzekelo_jatekok
http://jubileum650ptenap.pte.hu/aok_fogaszat
http://jubileum650ptenap.pte.hu/jatekok_erzekszervekre_kerekesszek_kiprobalasa_akadalypalyan
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pneumobil_zero_emisszios_auto
http://jubileum650ptenap.pte.hu/etk_egeszsegugyi_tanacsadas
http://jubileum650ptenap.pte.hu/etk_eletmentes
http://jubileum650ptenap.pte.hu/etk_testtartas_vizsgalat_tanacsadas
http://jubileum650ptenap.pte.hu/etk_vedono_sarok
http://jubileum650ptenap.pte.hu/etk_konfuciusz_intezet
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pte_gyogyszertudomanyi_kar_gytk
http://jubileum650ptenap.pte.hu/orca_az_energiatakarekos_auto
http://jubileum650ptenap.pte.hu/automata_habvago_bemutato
http://jubileum650ptenap.pte.hu/veradas
http://jubileum650ptenap.pte.hu/halott_penz
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pte_tancegyuttes_kozepkori_tanc
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pte_tancegyuttes_cheerleading
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pte_moderntanc
http://jubileum650ptenap.pte.hu/kreativ_tanc
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pte_tancegyuttes_tavoli_tajak_tancai
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pte_tancegyuttes_latin_ritmusok
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mesehősök táncai
, 
mesetánc
, 
tánctanítás
 
    -  Pannon Gyermekkar   
    -  Zinger zenekar   
    -  Pítherapy rapper duó (Végh Balázs és Kollarics Attila)  
    -  Streetball, lengőteke, tollaslabda, sakk   
    -  "Benned a létra - PTE Integrált Művészeti Csoport"  - táncbemutató   
    -  Bartendaz   

  

  

A rendezvények ingyenesek. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

  

  

További információ és regisztrációs lehetőség a rendezvényre és a gyermek
„Ki-Mit-Tud”-ra:  jubileum650ptenap.pte.hu

  

Facebook event »

  

          rovat:    Jubileum 650         Címkék:    Jubileum 650   PTE Nap   Jubileum 650 PTE
Nap   halott pénz   Ko
ncert
 
sport
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http://jubileum650ptenap.pte.hu/pte_tancegyuttes_mesehosok_tancai
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pte_tancegyuttes_mesetanc
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pte_tancegyuttes_tanctanitas
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pannon_gyermekkar
http://jubileum650ptenap.pte.hu/zinger_zenekar
http://jubileum650ptenap.pte.hu/pitherapy_zenekar
http://jubileum650ptenap.pte.hu/streetball_lengoteke_tollaslabda_sakk
http://jubileum650ptenap.pte.hu/benned_letra_pte_integralt_muveszeti_csoport
http://jubileum650ptenap.pte.hu/benned_letra_pte_integralt_muveszeti_csoport
http://jubileum650ptenap.pte.hu/bartendaz_hungary
http://jubileum650ptenap.pte.hu/
http://www.facebook.com/events/110790182803046
https://pte.hu/rovatok/jubileum_650
https://pte.hu/cimkek/jubileum_650
https://pte.hu/cimkek/pte_nap
https://pte.hu/cimkek/jubileum_650_pte_nap
https://pte.hu/cimkek/jubileum_650_pte_nap
https://pte.hu/cimkek/halott_penz
https://pte.hu/taxonomy/term/67
https://pte.hu/taxonomy/term/67
https://pte.hu/taxonomy/term/101
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Megjelent a Halott Pénz új dala és videója, ami egyben a PTE új
dala is!
              „Mikor meglátom az otthonomat, tudom miért vágytam haza.” - Megjelent a
Halott Pénz új dala és videója.
            Tovább             

  

  

„Régóta érlelődött bennünk egy dal, ami a kezdetekről, a családról, felnövésról, gyerekkorról, de
közben kicsit a Halott Pénz történetéről is szól. Ennek lett a gyűjtőneve az Otthon, amivel
egyrészt Pécs felé, másrészt a családjaink felé is szerettünk volna adózni. Szerencsés
együttállás, hogy idén 650 éves a Pécsi Tudományegyetem, amire egyrészt büszkék vagyunk,
másrészt a zenekar nagy része ott végzett. Így jött az ötlet, hogy a magunk módján kivegyük 
részünket ennek a megünnepléséből.”  – mondja Marsalkó Dávid, a legfrissebb Halott Pénz
szerzemény kapcsán.

  

Az Otthon képsorait néhány héttel korábban a baranyai megyeszékhelyen forgatták, és az
ikonikus pécsi helyszínek (Széchenyi tér, Király utca, Alagút) mellett több olyan hely is szerepel,
ami a zenekartagok számára bír fontos jelentéssel. A csapat dobosa, Varga Mátyás például
abban az általános iskolában végzett, ahol a klipben focimeccset játszanak, de megjelenik a
PTE Orvostudományi Kara is, ahová Márk – és a Közgazdaságtudományi, ahová Dávid járt.
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https://pte.hu/hirek/megjelent_halott_penz_uj_dala_es_videoja_ami_egyben_pte_uj_dala
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A videó a Studio-X munkája, akik egyedi, drónnal készült légi felvételekkel tették teljessé a
város utcáin forgatott képeket, ráadásul néhány pillanat erejéig a zenészek családtagjai is
feltűnnek a klipben. A dal azonban nem csupán Pécsről, hanem arról a mindenki számára
ismerős otthonról is szól, ahová a családunk, a közeli barátaink, a gyermek- és fiatalkori
élményeink kötnek bennünket.

  

A Halott Pénz nyolc hónappal korábban jelentkezett utoljára videóval, az akkor közzétett  Élnün
k kellett volna
, közel 10 millió megtekintésnél jár a Youtube-on, és megjelenése óta folyamatosan szerepel a
negyedéves, legnépszerűbb hazai videókat tömörítő nézettségi listán.

  

Pécsett az  Otthon  először élőben szeptember 2-án lesz hallható, mikor a Széchenyi téren ad
nagykoncertet a Halott Pénz a  Jubileum 650 PTE Napon .

  

          rovat:    Jubileum 650         Címkék:    halott pénz   Jubileum 650   PTE dala   Jubileum
650 PTE Nap
 
 
 
 
 
 
 
  Jubileum 650 PTE Nap
          Esemény időpontja:    szombat, 2017, szeptember 2 -  10:00 - 22:00          Esemény
helyszíne és címe:
 
 
Pécs, Széchenyi tér - Jókai tér
 
 
 
 
Kapcsolattartó neve:
 
 
Beáta Szuhán-Glass
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https://www.youtube.com/watch?v=xRGNzR34FKU
https://www.youtube.com/watch?v=xRGNzR34FKU
https://www.youtube.com/watch?v=7_R5XN-9lmM
http://jubileum650ptenap.pte.hu/
https://pte.hu/rovatok/jubileum_650
https://pte.hu/cimkek/halott_penz
https://pte.hu/cimkek/jubileum_650
https://pte.hu/cimkek/pte_dala
https://pte.hu/cimkek/jubileum_650_pte_nap
https://pte.hu/cimkek/jubileum_650_pte_nap
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Kapcsolattartó e-mail címe:
 
 
szuhan-glass.beata@pte.hu
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