Tänzelfest
in Kaufbeuren
A GYEREKEK ELJÁTSZJÁK VÁROSUK TÖR TÉNETÉT
— A legrégebbi történelmi gyermekfesztivál Bajorországban —

A megnyitó

Már a megnyitó napján érezni lehet az örömteli hangulatot az egész
városban: Ùjra itt a Tänzelfest! A megnyitó ünnepséget, amelyre
minden polgárt, közeli es távolabbi vendég szeretettel invitálunk,
a legkülönböz¬őbb csoportok ifjai közösen szerveznek egy zenés,
táncos színi előadás keretében. Mivel a Tänzelfest-ünk egy vidám
gyermekfesztivál, már a megnyitó is humoros hangulatot teremt az
elkövetkező ünnepi napokra. Amikor az előadások végén a város
szürkületbe borul, egy kis tűzijáték szikrái jelzik, hogy az ünnepsorozatot hivatalosan is megnyitották. Ekkor kezdődik a kafbeureniek
és vendégeik számára az év legszebb időszaka, a Tänzelfest. Egy
ünnep, mely évszázadok óta nemzedékről nemzedékre él tovább a
kaufbeureniek szívében.

A Tänzelfest ﬁú fúvószenekar

Mi lenne egy fesztivál zene nélkül? 1867-ben az akkori „zenei igazgatónak”, David Ignaz Walch-nak különlegesen szerencsés ötlete támadt és megalapította a Tänzelfest ﬁú fúvószenekart. A kaufbeureni
polgárőrség 1850-es egyenruháját viselő ﬁatal zenészek nemcsak
megjelenésükkel büvölik el a közönséget, hanem főkent zenei tudásukkal. Városunk minden zúgában felcsendül muzsikájuk, mellyel a
helybelieket eppúgy lenyügözik, mint a messziről érkező vendegeinket. ìgy van ez a zaszlólengetésnél, a nagy ünnepi felvonuláson, és
a „Kaufbeureni Takarodón“ (Zapfenstreich) is - mindenütt hangos
taps fogadja őket. De nemcsak a Tänzelfesten örvendeztetik meg
hallgatóságukat, a „ﬁjaink” számos hazai és nemzetközi fellépésen is
bizonyították már tudásukat.
gegründet 1867
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Szervezök

A középkori élet színterei az óváros központjában,
zene, vagabondok, kulináris élvezetek

Pezsgő piactér

az óváros központjában

Maximilian császár bevonulása
a városháza előtt

Nagy történelmi felvonulás

Szereplők: 1650 korhű történelmi jelmezbe öltözött
gyerek, 24 zenekar, 34 lovaskocsi

Fesztiváltér

Ünnepi sörsátor és vásártér

Egy ünnepi játék az egész család számára

Ha bepillantást szeretne nyerni Kaufbeuren lelkébe, jöjjön el július közepén a Tänzelfestre. Az egyhetes ünnepségsorozaton a volt szabad birodalmi város polgárai 1000 év történelmi eseményeit elevenítik
meg. A több mint 1850 korhű jelmezbe öltözött közreműködő gyermek minden évben lenyűgözi a helyieket és vendégeiket egyaránt. A
gyerekek lelkesedése mindenütt érezhető a törtenelmi óváros egyedülálló légkörében. Senki sem tudja pontosan, hogy hány éves a fesztivál valójaban, de egy biztos: ez a legrégebbi
történelmi gyermekfesztivál Bajorországban. A középpontban I. Miksa (14591519) császár Kaufbeurenben tett számos látogatásának egyike áll. Legyen Ön
is vendégünk, amikor a császár elhalad
pompás kiséretével az ünnepien feldíszitett utcákon át a városházáig, ahol a polgármester, a tanács es a céhek képviselői
ünnepelyesen fogadjak. Ezútán 36 díszes
lovaskocsi, több, mint 170 pompás lovas
szereplő és mintegy 1750 korhű jelmezbe
öltözött gyermek eleveníti meg városunk
történetét a Karoling kortól a Biedermeierig.

Gyermekek a piaci forgatagban

A tábori élet felnőttjei

Fesztiváltér1960 óta

A fő napokon, szombaton, vasárnap és hétfőn a gyerekek már reggel dolgoznak a „Hafelesmarktban”, és régi kézműves foglalkozásokat,
táncokat es zenét adnak elő a kikotői piac (Hafenmarkt), a sópiac
(Salzmarkt) és a gyümölcs piac (Obstmarkt) körül az óvárosban. A kovácsok, cserzők, festők és takácsok,
a sorfőzők, a hentesek és a pékek standjainál a gyerekek felelevenítik a régi szakmákat.Hagyja, hogy kisértésbe vigyék
a hangosan kiabáló piaci árusok, és hogy
házi lekvár, Tänzelfeszti méz vagy más ﬁnomság vásárlására csábítsák. De óvakodjanak az utcáinkon végigvonuló svédektől, akik a
város közepén ütötték fel táborukat.

De nemcsak a gyerekek számára elevenedik meg a történelem a Tänzelfesten. 1990 óta a „tötenélmi tábori élet”, vagyis Lagerleben ragadja magával a közelről és távolról érkezőket. Gyönyörű óvárosunk
romantikus udvaraiban és rejtett zúgaiban minden latogató péntek és
szombat este a lovagok és a zsoldosok világába merülhet. Fáklyafénynélés tabortűz mellett varázsoljuk vissza Önöket a múltba; a mutatványosok, tűznyelők, nemes hölgyek és urak, koldusok es kóborlók
világába. Tapasztalják meg
a történelmet sokretű szórakozási lehetőség közben
és kényeztesse el magát
minden földi jóval. Hol hangosan, hol csendesen, kinek-kinek kedve szerint.

Mi lenne a Tänzelfest a Fesztiváltér nélkül! A Fesztiváltér varázslata,
színes, csillogó, csodálatosan illatos es zajos nyüzsgése ﬁatalokat és
időseket egyaránt vonz. A szórakozásról és az idegcsiklandozó izgalomról számtalan ringlispil és húllámvasút gondoskodik. Az árusok
bódéi és a show-üzletek szórakozást nyújtanak egy séta során. A fesztivál házigazdája, a Romersperger- Richter család immár 54 éve érkezik magyra becsült városunkba, hogy minden jóval elkényeztesse
a Tänzelfestre látogató vendégeket. Ünnepelyesen feldiszített óriasi
sátruk a fesztivaltér középontja és legföbb vonzereje, ahol bőséges harapnivalókat, izletes bajor sört, lendületes zenét és hamísítatlan bajor hangulattot kínálnak. És mint minden évben, egyesületünk azon
igyekszik tevékenységével, hogy a Tänzelfest sok örömet és jó szórakozást nyújtson minden látogatója számára.

