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Kíváncsi? 

Többet megtudhat a www.taenzelfest.de alatt. 

Gyermekek játszák el városuk 
történetét 

Megnyitó

a táncrondellában az ünnepi térnél

Történelmi tábori élet az óvárosban

Tarka piaci forgatag az óvárosban

Miksa császár bevonulása 

a városháza előtt 

Nagy történelmi ünnepi felvonulás

Együttműködők: 1650 gyermek stílustiszta korhű 

ruhákban, 24 zenecsoport és 35 ünnepi kocsi

Ünnepi sátor és vidámpark 

az ünnepi téren

A Tänzelfest fi ú fúvószenekar

Mi lenne egy ünnep zene nélkül? 1867-ben az akkori zeneigazgatónak, 

Walch Dávid Ignácnak, kitűnő ötlete támadt: megalapította a Tän-

zelfest fi ú fúvószenekart. A kaufbeureni polgárőrség 1850-es egyen-

ruháját viselő fi atal muzsikusok nem csupán külső megjelenésükkel 

nyűgözik le közönségüket, hanem főként zenei tudásukkal. Városunk 

minden zugában felcsendül muzsikájuk, mellyel a helybelieket épp-

úgy elragadtatják, mint messziről érkező vendégeinket. Így van ez a 

zászlólengetésnél, a nagy ünnepi fel-

vonuláson, és a „Kaufbeureni Takaro-

dó“ alatt is. Mindenütt nagy tetszéssel 

fogadják őket. De nem csupán a Tän-

zelfest-en örvendeztetik meg ifj aink 

a hallgatóikat. Számos bel- és külföldi 

szereplésen tudták már meggyőzni kö-

zönségüket.

A megnyitó

Már a magnyitó napján az egész városban érezhető az örömteli han-

gulat: újra itt a Tänzelfest. A megnyitó ünnepséget, amelyre minden 

polgárt,  minden közeli és távoli vendéget szívélyesen várnak, a külön-

bözö közremüködö csoportok, egyesületek gyermekei és fi ataljai állíta-

nak színpadra. Az elöadásokból nem hiányozhat a zene és a tánc sem. 

És mivel a „Tänzelfest”-ünk egy vidám gyermekünnep, ezért a megnyitó 

is humorosan hangol minket az elkövetkezö napokra.  Az előadások 

végén, mikor a város alkonyati sötétségbe borul és egy kis tűzijáték 

csillagjai világítják meg az eget az ünnepet hivatalosan megnyitott-

nak nyilvánítjuk. Ezzel veszi kezdetét a kaufbeureniek és vendégeik 

számára az év legszebb időszaka, a „Tänzelfest”. Egy ünnep, amit évszá-

zadokon keresztül 

generációról gene-

rációra hordanak 

szívükben az itt élö 

emberek.

gegründet 1867
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Tänzelfest
 in Kaufbeuren

GYERMEKEK JÁTSZÁK EL VÁROSUK TÖRTÉNETÉT

 — Bajorország legrégibb történelmi gyerekünnepe —



Felnőttek a tábori életben (Lagerleben)

A Tänzelfest-en nem csupán a gyermekek számára elevendik meg a 

történelem. A „történelmi tábori élet” 1990 óta bűvöli el a közelről és 

távolról érkező látogatókat. Gyönyörű óvárosunk romantikus hátsó 

udvaraiban és eldugott szögleteiben péntek és szombat este merül-

het el minden látogató a lovagok és zsoldosok egykori világába. Fák-

lyafénynél és tábortűz mellett varázsoljuk vissza Önöket a múltba,  a 

mutatványosok, a  tűznyelők, a nemes hölgyek és urak, a koldusok és 

kóborlók világába. Éljék át 

a történelmet jókedvűen, 

a sokrétű szórakozási 

lehetőségeket, étel és ital-

kínálatot élvezve. Hol han-

gosan, hol csendesen, ki-

nek-kinek kedve szerint.

Gyermekek a piaci forgatagban

A fő napokon, szombaton, vasárnap és hétfőn, a gyermekek már 

délelőtt ügyködnek a „Häfelesmarkt”-on és bemutatják a hajdani 

iparművészetet , táncokat és zenéket az óvárosban a kikötői piac (Ha-

fenmarkt), a sópiac (Salzmarkt) és a gyümölcspiac (Obstmarkt) körül.

 A kovácsok, tímárok, kelmefestők és takácsok, sörfőzők, 

mészárosok standjain gyermekek a régi céheket 

utánozzák. Éljék át a gyerekek lelkesedését és hagyják 

magukat a vásári kikiáltó mondásai által a saját készítésű 

lekvárok, Tänzelfest-mézünk vagy egyéb ínyencségek 

vásárlására csábítani . De vigyázat, óvakodjanak az 

utcáinkon végigvonuló svédektől, akik a város kö-

zepén ütötték fel táborukat.

Ünnep az egész család számára

Aki szeretne betekintést kapni Kaufbeuren életébe, legjobb, ha eljön 

a július közepén megrendezésre kerülő Tänzelfest-re. A több mint egy 

hétig tartó ünnepen a hajdani szabad birodalmi város polgárai játszák 

el több mint ezer éves történelmüket. Helybélieket és látogatókat év-

rőlévre magával ragad amint több mint 1600 gyermek megeleveníti a 

város történetét. Lenyűgöző a résztvevő gyermekek lelkesedése és a 

történelmi óváros különleges hangulata. 

Hogy a Tänzelfest hány évre nyúlik visz-

sza senki sem tudja pontosan, egy biztos, 

hogy ez Bajorország legrégebbi gyer mek-

ünnepe. A középpontban I. Miksa csá szár 

(1459 – 1519) Kaufbeurenben tett szám-

talan látogatásánk egyike áll. Élje át Ön is, 

amint a felvonuláson a császár pompás 

kíséretével végighalad az ünnepien dís-

zített utcákon a városházához, ahol a pol-

gármester, a tanács és a céhek küldöttei 

fo gadják. Az őt követő 35 ünnepi kocsi, 

több mint 150 díszmenetben vonuló lovas 

és 1650 korhű jelmezbe öltözött gyermek 

a Karolingok korától  a biedermeierig ka-

lauzolja el a látogatókat. 

Ünnepi tér 1960 óta

Mit érne a Tänzelfest a vidámparkja nélkül! Hagyja, hadd ragadjon 

magával a színesen csillámló, pompásan illatozó és hangoskodó sür-

gés-forgás minden fi atalt és öreget. Izgalmas szórakozásról és libabőr-

ről a harsányan kavargó, tarka-barka ringlispilek és hullámvasútak 

gondoskodnak. Különféle bódék, céllövöldék, árusok nyújtanak kikap-

csolódást.

A Römersperger-Richter ünne-

pi vendéglátó családdal már 50 

éve jól ismert arcok jönnek nag y-

  ra becsült városunkba, hogy 

gondoskodjanak a Tänzelfes-

tre látogatók testi-lelki jólétéről. 

A Tänzelfest-tér legnagyobb 

vonz ereje az ünnepi sörsátor, 

amelyben kiadós hideg- és 

meleg ételekkel, hűsitő bajor sörrel, len-

dületes zenével és a jól ismert ó-bajor 

hangulattal várják a vendégeket. 

És mint minden évben egyesületünk 

idén is gondoskodik a Tänzelfest minden 

látogatójának jólétéröl és szórakozásáról.


