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Víz, Zene, Virág Fesztivál a nagycsaládosokért!
Magyarország legnagyobb családi fesztiválja szélesre tárja kapuit a nagycsaládosok előtt.
Előzetes regisztráció mellett június 27-29-ig a NOE kártyával rendelkezők belépő díj
nélkül vehetnek részt a tatai rendezvényen.
A Víz, Zene, Virág Fesztivál és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete idén is összefogott a
nagycsaládosok felhőtlen kikapcsolódásának érdekében. A nagy sikerre tekintettel idén NOE
Családi Showszínpad és kézműves foglalkoztató sátor is nyílik. A színpadon zenés-táncos
családi produkciók szórakoztatják a nagyközönséget, míg a kézműves sátor a gyermekeket
hívja barkácsolásra, játékra.
A fesztivál a NOE tagokat - az egyesületnél tett előzetes regisztráció mellett – mentesíti a
fesztivál belépődíjának megfizetése alól. A háromnál több gyermekkel rendelkező családok így
valóban fellélegezhetnek a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, ahol kilenc színpadon közel kétszáz
produkció és programelem várja őket is. A Víz, Zene, Virág Fesztivál nem csak egyedülállóan
változatos programkínálatával, áraival is kifejezetten családbarát.
A kisebb családok is jól járnak, hiszen az amúgy is egyedülállóan alacsony jegyár mellett, 14
éves kor alatt a rendezvény ingyenesen látogatható, és extraként a jegy az összes tatai
múzeumba is belépésre jogosít a fesztivál ideje alatt. A Príma Primissima-díjas valamint
„Kiváló művészeti fesztivál” címmel kitüntetett esemény idén is a nyár legjobb választása a
családok számára!
A fesztivál elérhetősége:
Web: www.vizzenevirag.hu
Facebook: https://www.facebook.com/events/525104640933622/

Időpont: 2014. június 27-29. / Cím: 2890 Tata, Váralja u. 4.
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és
mintegy 14.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti.
Önkénteseink száma megközelíti az 1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és
értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete
áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein vidám
kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.
Budapest, 2014. június 24.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Elnöksége
További információ: Lódi Viktória 70/318-0207
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A programokról:
A Tatai Vár, az Esterházy-kastély és az Öreg-tó egyedülálló látványosságot nyújtó környezetében
koncertek, kulturális-, virág- és gyermekprogramok színes kavalkádja mellett számtalan
gyerekprogrammal kedveskednek a szervezők. Többek között Alma együttes és Bogár Muzsika
koncertek, Cakkumpakli Színház és ’Virgonckodó Játszópark’ fogja szórakoztatni a legkisebbeket. A
kifejezetten gyerekbarát fesztiválon gondolnak az egészen aprókra és a kismamákra is: külön
babakocsisávot alakítanak ki számukra.
Idén többek között a Quimby, a Kft, a Ghymes, Demjén, a Mystery Gang ft. Péterfy Bori, a Hot Jazz
Band és a Romano Drom koncertjeit élvezheti a Víz, Zene, Virág Fesztivál közönsége. A színpadi
produkciók mellett kiállítások, kulturális-, virág- és sportprogramok valamint a kézműves és
gasztronómiai Vásári Sokadalom adják a Víz, Zene, Virág Fesztivál sajátos ízét. Napközben színpompás
virágok, este pedig káprázatos fényfestés illetve tűzijáték nyújt üdítő látványt. Ha mindez nem lenne
elég, még izgalmas vízi versenyek és lélegzetelállító légibemutatók gondoskodnak arról, hogy a
hangulat a tetőfokára hágjon.
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