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szia kedves 
kolorádós!

A 2021-es Kolorádó digitális 
programfüzetét tartod a kezedben.
Hogy ne veszítsd el, ne gyűrd  
össze, és ne terheljük száz kilónyi 
papírhulladékkal a környezetet, 
most ebben a formátumban 
ismerkedhetsz azzal, mi vár  
rád a fesztiválon.

A zenei programokat:

a workshopokat és művészeti 
eseményeket pedig a:

oldatól találod.

csodás 
fesztiválozást!

A térkép után hasznos információkat találsz,  
ami jól jön majd a Kolorádó ideje alatt.→

6.

24.
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0 PAROLÓ 
+ MOL LIMO DROSZT

01 KOLORÁDÓ BUSZ 
+ TAXIM

02 KASSZA

03 JEGYBEVÁLTÁS

04 FESTIPAY RÁTEVŐPONT

05 SZÉKELYKAPU 
NAGYSZÍNPAD

11 CSŰR

12 NAGY MEZŐ

13 TECHJURTA

14 CSODASZARVAS 
SZÍNPAD

15 KEMPING

16 TAKATTTUKA

17 ÁROK

18 OÁZIS

19 TRAFÓ BÁLNA

20 ELSŐSEGÉLY

21 KOLOROLI KONYHA

22 ERDEI ISKOLA

23 KÖZÖSSÉGI REGGELI

24 KÖZPONT

25 NAPKÖZI

26 CIVIL UDVAR

27 ÉRTÉKMEGŐRZŐ

28 SZÉPSÉGSZALON

29 KOLORÁDÓ BUTIK

31 INFOPONT

30 VERKSTADTEN

32 KERET SZÍNPAD

33
MAKE YOURSELF 
COMFORTABLE 
INSTALLÁCIÓ

34 INVISIBLE CITIES 
INSTALLÁCIÓ

06 BUDAPEST SÖRPULT

07 KOLORÁDÓ KANTIN

08 BUDAPEST SÖR 
KÖRPULT

09 FEHÉR NYÚL BREWERY
& TAPROOM  

10 ABSOLUT BAR

fesztiváltérkép
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Kolorádó egészen különlegesen szép helyen van,  
és minden, ami itt történik sok szuper és lelkes ember 
munkájának gyümölcse. Tegyél hozzá, de ne vegyél el 
belőle. Ne csinálj olyat másokkal, ami magadnak sem 
kívánsz. Szakadj ki, engedd el magad, tapasztalj.  
És érezd magad otthon. 

KOLORÁDÓBAN NINCS TÉRERŐ
Mielőtt Kolorádóba érnél, töltsd le vagy nyomtasd ki a napijegyed 
és tedd offline könnyen elérhetővé ezt a digitális programfüzetet, 
mert NINCS térerő. De legalább abszolút szabadság van!

NE BÁNTSD A KÖRNYEZETED!
Védjük az erdőt, a mezőt, a susnyást, a természetet! Ne szemetelj, 
mi sem szemetelünk. Kolorádót önkéntesek és a cserkészek 
tartják tisztán, és ebben ti is tudtok segíteni. Van csikktartó,  
a sátrazóknak osztunk szemeteszsákot, szelektív kukákat  
helyezünk el több helyen. Kolorádó extrán szép helyen van, amit 
a cserkészek minden évben kedvesen kölcsönöznek nekünk pár 
napra. Ők is figyelnek az értékeire, figyeljetek Ti is!

FESTIPAY
A fesztivál területén belül nincs készpénzes fizetés. Csak bank-
kártyával vagy Festipay kártyával tudsz fizetni. A rátevőponton 
viszont készpénzzel és kártyával is tudsz Festipay kártyát váltani 
és azt feltölteni. A kártyádat kizárólag személyesen, vasárnap 
12:00-ig tudod visszaváltani.

REPOHÁR
Kolorádóban az első poharadért 400 forintot kérünk, amit  
ha visszahozol bármelyik pulthoz, egy zsetonra tudod cserélni. 
Ezért a zsetonért a következő körnél új, tiszta poharat kapsz.  
Vigyázz a poharadra és a zsetonokra, hogy a lehető legkevesebb 
műanyag vesszen kárba!

ifontos tudnivalók
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ÉRTÉKMEGŐRZŐ, TELEFONTÖLTÉS
Kolorádó hivatalos telefontöltő pontja az értékmegőrzőben van, 
amit Táborjeggyel ingyenesen vehetsz igénybe. 

HOZZ MELEG RUHÁT, ESTE LEHŰLHET AZ IDŐ!
Távol vagyunk a várostól, a természetben, szóval öltözzetek 
rétegesen! Tapasztalataink szerint Kolorádóban éjjel 5-10 fokkal 
van hidegebb, mint a belvárosban. Az időjárás változékony,  
hozzatok vízálló ruhát is!

BIZTONSÁG
Tiszteljük egymást és figyeljünk a másikra. Nálunk nincs  
helye a gyűlölködésnek, megkülönböztetésnek és zaklatásnak. 
Kolorádó békés, barátságos hely, ahol mindenki biztonságban 
érezheti magát. Ha bármilyen problémát tapasztalsz, vagy 
egyszerűen csak valamitől rosszul érzed magad, fordulj  
hozzánk bizalommal! 

Milyen problémákra gondolunk?  
Röviden: bármilyenre, de azért itt van néhány példa:

→   Ha eltűnt valamilyen értéktárgyad.
→   Ha egy ismerősöd vagy egy ismeretlen rosszul érzi magát.
→   Ha valami tahó levakarhatatlanul zaklat.
→   Ha valami konfliktusod van a Kolorádóban dolgozókkal vagy 
     esetleg egy másik vendéggel.

Minél gyorsabban fordulsz hozzánk, annál gyorsabban  
fogjuk megoldani a felmerült problémát, és annál gyorsabban 
élvezheted tovább Kolorádót. Bízz bennünk, segíteni fogunk!

fontos tudnivalók i
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szerda    08.11. programtábla

csűr takatttuka mezŐ állandó programok

12:00 libbenŐ ● kepzo.art  
Vénusz updated csodaszarvas árok techjurta

16:00

agi műtŐ group:  
Make Yourself CoMfortable

ass ● technobana 
 szentély

18:00

trottel a talayapa 
project

18:00

kolorádó  
nyitóceremónia 18:00

oázis trafó bálna off / erdŐ,  
santsat

19:30

jü 19:30 vak vezet  
világtalant

gondolat generátor  
a tudás-neMtudás fája invisible cities20:00

mill burray 20:00
21:00

galactic  jackson 21:00
erdei iskola / kÖzpont 

22:00

akos v 22:00

mindennap 12:00-16:00 → bagázs egY hétköznap a roMatelepen  
amnesty egYensúlYozás egY jogállaM pillérein  

autonómia hátránYos helYzetű pálYakezdők kihíVásai

23:00
the smooglers 23:00

00:00

route 8 b2b 
soundbank

00:00

niac 00:00

02:00
nyxa 02:00

04:00
vikamin

04:0006:00

helyszínek zenei programok egyéb nemzenei programok
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csütÖrtÖk    08.12. programtábla

székelykapu csűr csodaszarvas árok takatttuka keret erdei iskola / kÖzpont egyéb nemzenei programok

14:00
goaerobic  
14:00-15:00 oázis

15:00

azaz
15:00

kÖzÖsségi reggeli repeta & MunCh 10:00-12:00  
game 01 11:00 ● yogalicious 12:00 ● vibe 2 massage 13:00 
 vass imre hüYehealing 1. 13:00 ● hüYehealing 2. 14:00 

 agyadeldobod! kalandjáték 14:00  
porond (Walk your talk) 15:00 

madártani egyesület MadártáVlat séta 15:00
ludomir franczak Walden 21:00-22:00

16:00

17:00

raubinek lili 
kellY

17:00-18:00

ma’iWa
17:00

SAUROPODA
 17:00

exiles -  
sirens shoWCase 17:00 

 szigetvári andrea 
 az elektronikus zene  

női alakjai előadás 17:30 
 zsüjliVe 18:00 

mári mákóliVe 18:30
rozi mákóliVe 19:00 

 orsolya kainczliVe 19:30
thea sotiliVe 20:00

17:30

18:00

mordái  
18:00

AM PICTURED
 18:00

techjurta
18:30 zsüja ufoCat gaMe 14:00-18:30

19:00

on the loW 
19:00
ekhoe   
atka  

 khaze filo  
kisé ● pache

dtnb.
19:00

Qiyan
19:00

synonyms 1
9:00

mezŐ
19:30

platon  
karataev 19:30

kepzo.art ének MagaMról MegnYitó 
– feMinisztikus kibeszélés 16:00-17:0020:00 kinetic erotic 

20:00 SAYA NOÉ 20:00

21:00 alice phoebe lou  
21:00

acidealiVe 21:00 decolonize 
your mind 

society 21:00 li & baco
21:00

ZSÜD 21:00 trafó bálna
22:00

sloW  
village 22:00 hexcode

22:00

KEBAB 22:00

pure lust W / daniel  
santiago 

 & daniel ban
22:00

flame floWers, tűzmadarak 
led shoW 19:00

22:30

csaknekedkislány 
22:30

MÉSZI.EXE 22:30
23:00

the stanley  
maneuver & 

suhaid
23:00

bekØliVe

23:00
HOLI 23:00

00:00

bohemian betyars 
00:00

giant sWanuk

00:00
MEGTŰRTEK 00:00 erdei iskola / kÖzpont 

01:00

imperatrice
01:00

GRANATO 01:00

 kroki party 13:00-15:00 
 gubancos makrame Workshop 14:00-17:00 

 tóban-virág teChnobana Workshop 14:00-17:00  
ébresztŐ kártyajáték 15:00

01:30

crime
01:30

WEB
01:30

02:00

huneede 
02:00

ruenge x subotage
02:00

03:00

po:ti 03:00
erro 05:00

03:30

FASZTCITY
03:30

04:00
jaffa surfa 

b2b  
klayman

04:00

AGA2L
04:00

05:00

08:00

helyszínek zenei programok egyéb nemzenei programok
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programtáblapéntek    08.13.
székelykapu csűr csoda- 

szarvas árok takatttuka keret erdei iskola 
/ kÖzpont

off / erdŐ,  
santsat egyéb nem zenei programok

10:00 oázis
12:00 

mhmm 12:00 
 pizza amore  

sWitch  
nollie andre 

 spends 
 ln // so

kÖzÖsségi reggeli repeta és MunCh 10:00-12:00  
game01 11:00-13:00 ● jóga erdŐs zsuzsival 12:00-13:00 vibe 

4 massage 13:00 ● háttérzaj közös kötéltánC zine  
Workshop 12:00-15:00 ● porond (Walk your talk)15:00-17:00 
vass imre hüYehealing 13:00: turnus indulás 14:00 turnus 
indulás ● háttérzaj közös kötéltánC zine Workshop 15:00 

felolVasás ● e.s.c.o.l.a. capoeira 13:30-15:00 ● ludomir 
franczak Walden 21:00-22:00

15:00
bartha 
márk &  

ensemble  
in limbo 

15:00

darkness  
fitness

15:00-16:00

16:00

Willany leó az  
önMagunkkal Való 
sakkozás koCkázata 

16:00-17:3017:00

jazzbois
17:00

mezítláb 17:00 mezŐ
18:00

deva 18:00
fáni bácsi

18:00

kolonel  
djafaarbe 18:00

cataflamingo18:00 kepzo.art lobotoMia ColleCtiVe  
és feMinisztikus kibeszélés 15:00-16:00

19:00

on the loW
19:00  

petremouse  
drazsé  

shybalenci  
grasa  

akc misi

dorota
19:00

flanger  
kids 19:00

szeri viktor  
sandY is  

going out  
19:00-20:00

19:30

galaxisok
19:30

techjurta
20:00

katamii
20:00

hét hat club 20:00 dodó 20:00 tihanyi áron slink 16:00-19:00
21:00

carson  
coma
21:00 falcao

21:00

villÖ acetone
21:00

trafó bálna
21:30

vass, barna, mákó urforM - trafó bálna
15:00-19:30 installáCió

vass, barna, mákó urforM - trafó bálna
20:00-21:00 perforMansz

22:00

tee dee deesil

22:00
Žagar  

experience  
live 22:00

hocuspony
22:00

davoria + 
műhely
22:00 

obWigszyhliVe 
thaliumliVe 

 adam krasz  
teleϞportliVe  

normal 
tamas 

 sQuid23liVe

22:30

analog 
balaton

22:30
23:00

lilith’s rib
23:00

run over dogs
23:00 chaos chipsliVe

23:00

erdei iskola / kÖzpont 
23:30

max sinclair
23:30

beta
23:30

kroki party 12:00-14:00  
bábel társadalMi játék  14:00-16:00- a játékhoz Csak 

 kezdéskor lehet Csatlakozni 
diy lemezborító készítés 14:00-17:00 

 gubancos makrame Workshop 14:00-17:00 
 természetes textilszínezés Workshop 14:00-17:00 

magyar helsinki bizottság & dia voxpop  
Vitajáték 15:00-18:00 

 azvlm x xorxor: digitális tánCház 21:30

00:00

fran  
palermo

00:00

passive collider 
00:00

00:30

emán + nuel dj 
01:00

galactic 
jackson

00:30
01:00 nova  

gravity 
 01:0002:00

helena hauffde

02:00
obroni (live)

02:0002:30 Wegha 02:30

members of 
payday (pénz)

03:00
prince matt

02:30

04:00

lau & ct kidobó
04:00

tsubi
04:00

revithis b2b yambo 
04:00

05:00

etzode

05:00
05:30

sundi & tatoo 
05:3008:00

helyszínek zenei programok egyéb nemzenei programok
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szombat   08.14. programtáblahelyszínek zenei programok egyéb nemzenei programok

székelykapu csűr csoda- 
szarvas árok takatttuka keret erdei iskola 

/ kÖzpont
off / erdŐ, 
 santsat egyéb nem zenei programok

12:00 éghasadás  
12:30 - 13:30

santsat
12:00  

marcello 
baptiste
 kristof  
kelemen  
telemala 
adis abbé

oázis

11:30: somló dávid  
listening Club- 
half asleep 11:30

kÖzÖsségi reggeli repeta és MunCh 10:00-12:00 
game01 11:00-13:00 ● annenfloW Wake&shake floW 

12:00-13:00 annaesthetics arcmasszázs 13:00 
recovair Workshop - Vokális és MozgásiM-

proVizáCiós gYakorlatok 13:30 ● háttérzaj közös 
kötéltánC zine Workshop 12:00-15:00 ● vass imre 
hüYehealing 13:00 turnus indulás 14:00 turnus  

indulás ● harmatpont egyesület agYadeldobod!  
kalandjáték  14:00-16:00 a játékhoz Csak az elején tudtokCsatlakozni 

 porond 15:00-17:00 ● ludomir franczak Walden 
21:00-22:00 

13:00

14:00 teknobalett  
14:00 - 15:00

15:00

dj peppino
15:00

16:00
valens
16:00

kolibri 16:00
17:00 hodWorks 

pirkad
17:00-18:00

ejtech  
tentaCular  
listening  

in the  
ChthuluCene 17:00

lady / bird 17:00
18:00

dé:nash
18:00

claudio  
prcit

18:00

kale lulugyi 18:00 ben leavez 18:00 techjurta
18:30

tünet együttes 
afterpartY
18:30-19:30

tihanyi áron slink 14:00-16:00
perceptual thinkers sensorisM 16:00-17:00

tihanyi áron slink 17:00-19:0019:00 on the loW
19:00 

zadior 
yung marbi 

nasiimov 
gyuris 

ibbigang

osaka crack
19:00  

summit
19:00

exotic  
girlfriend 19:0019:30

ohnody
19:30

20:00

vatsanah
20:00

sophie m 20:00
mezŐ

20:30

HIEDELEM
19:00

az illÚziók pszichológiája 14:00-15:00
kepzo.art 15:00-18:0021:00 gustave  

tiger
21:00

damara 21:00
22:00

gnork
22:00 taremina & ramiro

22:00

human ramen
22:00

omoh
22:00
kali 

alexandr 
menishu

trafó bálna
22:30

middlemist 
red 22:30

vass, barna, mákó urforM  
- trafó bálna 15:00-19:30 installáCió

20:00-21:00 perforMansz
23:00

crimson
23:00

dork
23:00

holnaplányok 23:00

barcode
23:00

00:00

freakin’  
disco
00:00

vedat akdaĞ
00:00

dupla  
eutanázia 00:0000:30

the  
horroristus

00:30

erdei iskola / kÖzpont 
01:00 lazy girls club 

01:00

offline Washing machine 13:00-15:00
álommesélŐs táncterápiás Workshop 13:30-14:30

diy lemezborító készítés 14:00-17:00
omoh legYező készítő Workshop 14:00-17:00

természetes textilszínezés Workshop 14:00-17:00
helsinki & dia VoXpop Vitajáték 15:00-18:00

nane & patent egYenlőségről  
és szeXuális kultúráról 13:00-15:00

02:00 roza terenziaus

02:00
isu

02:00
tolo
02:00

bianka+lujza feat.  
varga zsuzsa 02:0003:00

   coolest monkey 
W/ hataah & stas

03:00
04:00

tom select 
b2b manek

04:00

mode 04:00

andras bader
04:00

moonbase patel 
disco 06:00

alpáré
04:00

05:00

mankind
05:00

05:30

06:00
siaga x perrin

06:00
08:00

09:00

9



SZÉKELYKAPU

csütÖrtÖk péntek szombat
18:00

mordái  
18:00

ДevaliVe band 
18:00

dé:nash
18:00

19:00

platon 
karataev 

19:30
galaxisok

19:30
ohnody

19:30
20:00

21:00

alice  
phoebe lou

21:00
carson coma

21:00
gustave 

tiger
21:00

22:00

csaknekedkislány
22:30

analog  
balaton

22:30

middlemist  
red
22:30

23:00

00:00

bohemian  
betyars

00:00
fran palermo

00:00
freakin’ 

disco
00:00

01:00
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SZÉKELYKAPU

MORDÁI

   EVA

A folk rock zenekar hangvételben 
“az útonállók sötét szellemiségét 
idézik meg”. Az albumon 
szaxofonon, brácsán és gitáron 
keresztül találkozik a ‚60-as, 
70-es évek magyar népzenei 
vonala a kortárs könnyűzenével - 
ráadásul a magyar népzenei 
motívumokat sokszor tökéletesen 
előidéző sorokkal, piros ajkakkal, 
sírással, fájdalommal és szere-
lemmel. Gyere ki te, a Székelykapu 
felől Hidegen fújnak a szelek  
estefelé.

Nem csak őrült, hanem sötét már-már 
kicsit ijesztő zene szól az ő diszkójuk-
ban. Az ide betérő látogatókat magával 
ragadja az elszállós, táncos psziche-
delelektronika.

Дeva dalai egyenesen a magyar kollektív tudat-
talanból szólnak, mintha egy android álmodná 
őket. Különleges számai egy ősi földre kalau-
zolják a hallgatót - atmoszferikus lágy hangok, 
a selymesen pulzáló basszus és a többszólamú 
mantrák a magyar népdalok varázslatos  
szövegeivel vannak fűszerezve.

FR
EA

KIN’ DISCO

Augusztus 12.
Csütörtök    18.00

Augusztus 13.
Péntek    18.00

Augusztus 14.
Szombat    éjfél
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csütÖrtÖk péntek szombat
16:00

kolibri 
16:00

17:00

sauropoda 
17:00

mezítláb 
17:00

lady/bird 
17:00

18:00

am pictured 
18:00

cataflamingo 
18:00

ben leavez 
18:00

19:00

synonyms 19:00 flanger kids 
19:00

exotic  
girlfriend 

19:00
20:00

saya noé 20:00 dodó 
20:00

sophie m 
20:00

21:00

zsüd 21:00 villÖ acetone
21:00

damara 
21:00

22:00

kebab 22:00
mészi.exe 22:30

hocuspony
22:00

human ramen
22:00

23:00

holi 23:00 run over dogs
23:00

holnaplányok
23:00

00:00

megtűrtek 
00:00

passive  
collider 00:00

dupla  
eutanázia 

00:00
01:00

granato 
01:00

emán + nuel  
01:00

lazy girls 
club
01:00

Web 01:30
02:00

bianka+lujza 
feat. varga  

zsuzsa 02:00
03:00

members of 
payday (pénz)

03:00
fasztcity

03:30
04:00

alpáré
04:00

05:00

06:00

07:00

KERET
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KERET

VILLÖ ACETONE

Politikailag nem-nemelfogult, társa-
dalmilag nem-túlérzékeny, 100%-osan 
aktuális budapesti rep. HOLI Sírok 
és nevetek című albumából csöpög  
az önmaga és a külvilág felé áradó 
megvetés, a káromkodással leplezett 
szorongás. Ismerj magadra, és sírj az 
első sorban!

Az év legfantasztikusabb debütáló 
albumának készítői Kolorádóba 
hozzák bájosan melankólikus, 
de egyáltalán nem szomorú 
gitárpopjukat. A színpad előtt 
állva, hajadat rázva, a nézőtér 
kollektív izzadságában főve 
te is hússá válsz majd az emberi 
rámenben.

Villö Acetone a kamu-keménykedést, 
börtöntetkókat és művészi meg nem 
alkuvást vegyíti kísérleti muzsiká-
jával. A katarzis úgy robban beléd, 
mint a cuki atombombák, amikről 
a számokat nevezte el.

Augusztus 12.
Csütörtök    23.00

Augusztus 13.
Péntek    21.00

HOLI

Augusztus 14.
Szombat    22.00   

   
     

 HUMAN RAMEN

  

13



CSODASZARVAS

szerda
agi állandó intalláCió

csütÖrtÖk péntek szombat
16:00

valens 16:0017:00

18:00

fáni bácsi 18:00
claudio  

prc
18:00

19:00

dtnb.  
19:0020:00

katamii
20:00

21:00

      acidealliVe

        21:00
22:00

hexcode 22:00

Žagar  
     experience liVe  

22:00

23:00

dork
23:00

beta 23:3000:00

giant sWanuk

00:00 the horrorist
00:30

01:00

nova gravity
01:00

crime
01:30

02:00

isu 02:00
Wegha 02:30

03:00

04:00

aga2l
04:00

tsubi 04:00
mode 04:00

05:00

mankind 05:00sundi & tatoo 
05:30

07:00

08:00

kulturális program
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CSODASZARVAS

A világ elektronikus zenéibe úgy 
kúsztak vissza pszichedelikus 
színtér elemei, hogy csak kapkodjunk 
a fejünket. Ennek egyik kiemelkedő 
terepe az rengeteg friss psytechno 
megjelenés, melyekből Mankind 
mostanság olyan gondos kézzel 
válogat, hogy nehezen tudnánk jobb 
helyre tenni a programban, mint 
a Csodaszarvas szípadunk záró slotjába.

Az idén 20 éves zenekar új albuma, 
amin többek között éneklő gombákról 
 és a fák titkairól zenélnek, a Woods, 
Spirits & Sorcery című nagylemez 
a zenekar életében újabb stílusváltást 
hozott. A pszichedelikus elektroni-
kus zene felé fordulva új korszak nyílt 
meg. Az albumon olyan neves vendég 
zenészek szerepelnek, mint a spanyol 
Carmen Estevez, Gozlán Fatima ütős- 
és fuvolaművész és Barabás Lőrinc 
trombitás. Inspiráló, felemelő világot 
teremtenek a közönségüknek.

ACIDEAL LIVE

A hazai elektronikus térképre frissen felkerült 
analog techno liveact acid, sőt, helyenként 
pszichedelikus elemekkel tűzdelve.

  MANKIND

ŽAGAR EX
P

ER
IEN

C
E LIVE

Augusztus 12.
Csütörtök    23.00

Augusztus 13.
Péntek    22.00

Augusztus 14.
Szombat    05.00

15



szerda csütÖrtÖk péntek szombat
16:00 Willany leó:  

az Önmagunkkal 
való sakkozás  

kockázata
16:00-17:30

17:00

raubinek lili:  
kelly

17:00-18:00

hodWorks: pirkad
17:00-18:00

18:00

19:00

on the 
loW
19:00  

ekhoe ● atka 
khaze ● filo 
kisé ● pachee

on the 
loW
19:00  

petremouse 
drazsé  

shybalenci  
grasa ● akc misi

on the 
loW
19:00 
zadior  

yung marbi  
nasiimov ● gyuris  

ibbigang

jü
19:30

20:00

21:00

galactic 
jackson

21:0022:00 sloW  
village

22:00
tee dee  
deesil

22:00

gnorkliVe

22:00
23:00

the  
smooglers

23:00

the stanley 
maneuver 
& suhaid

23:00

crimson
23:00

max  
sinclair

23:3000:00

01:00

route 8  
b2b 

soundbank
01:00

02:00

huneede 
02:00

helena  
hauffde

02:00

roza  
terenziaus

02:00
04:00

jaffa surfa  
b2b 

klayman
04:00

lau & ct 
kidobó
04:00

tom se-
lect b2b 
manek
04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

CSŰR

kulturális program
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CSŰR

HUNEE

HELENA HAUFF

Diszkó, house, törzsi dallamok tech-
noba ágyazva - minden egyes track az 
igazi szenvedély terméke. Alázattal 
kutatja és tanulja a tánczenét annak 
klasszikus keretein belül és kívül 
egyaránt, jól ismeri minden szegletét 
a korai Paradise Garage-tól a Panorama 
Barig, a brazil őserdőtől a detroiti 
gyártelepekig.

Az On The Low mint egy nagy zenei vállalkozás, számos rapperből, énekesből, 
dj és producerből áll, csak éppen ők együtt próbálják feje tetejére állítani 
a teljes magyar trap szcénát. A vonal amit követnek, nem más mint a new 
wave hiphop, trap és cloud zene. Az OTL csapat továbbá, ugyanezen a néven 
futtatja eseménysorozatát is, melyekre az imént említett műfajokban éppen 
feltörekvő arcokat szintén hívják magukkal. A Kolorádón idén minden nap ők 
nyitják a Csűrt, és showcase-elik a szcéna színét-javát a major közönségének.

Helena Hauff nélkül biztosan nem 
tartana itt – vagy talán sehol – napjaink 
electro újhulláma. Tíz éve építgeti már 
emlékezes szettjeit post-punkból, ipari 
technoból, savtól csöpögő electroból.

Augusztus 12.
Csütörtök    02.00

Augusztus 13.
Péntek    02.00

Csütörtök, Péntek, Szombat    19.00

   
    

  O
N THE LOW
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TAKATTTUKA

kulturális program

szerda csütÖrtÖk péntek szombat
12:00

éghasadás
12:30 - 13:30

13:00

14:00
goaerobic 
14:00-15:00

teknobalett
14:00 - 15:00

15:00

azaz 15:00 darkness  
fitness 15:00-16:00 dj peppino

15:0016:00

17:00

18:00

trottel a 
talayapa 
project

18:00

kolonel 
djafaarbe

18:00

kale  
lulugyi

18:00

19:00

summit 
19:00

20:00

mill  
burray

kinetic  
erotic 
20:00

hét hat 
club 20:00

vatsanah
20:00

21:00

li & baco 
21:00

falcao 
21:00

22:00

akos v
22:00

taremina 
& ramiro

22:00

23:00

bekØliVe 
23:00 lilith’s rib

23:0000:00

niac
00:00

vedat 
akdaĞ
00:00

01:00

imperatrice
01:00

02:00

nyxa 
02:00

obroniliVe

02:00
tolo
02:00

03:00

po:ti 
03:00

04:00

vikamin
04:00

revithis 
b2b  

yambo
 04:00

andras 
bader 
04:00

05:00

erro 
05:00

etzo 
05:00

moonbase  
patel 
disco
05:00

06:00

07:00

08:00
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TAKATTTUKA

KOLONEL DJAFAAR

Az elmúlt években a diszkó 
és italo, és ezek mindenféle 
világzenével való keveredése 
 komoly diadalmenetben van, 
viszont egyre nehezebb 
izgalmas pontokat találni 
ebben az univerzumban. 
Szerencsére a Moonbase 
srácok űrhajója pontosan 
azokon a bolygókon köt ki, 
ahol lehet még igazi gyöngy-
szemeket találni, és emlé-
kezetes szettekbe is biztos 
kézzel rendezik őket.

A belga Kolonel Djafaar Afrobeatet és Ethio-jazz-t játszik - egy kis psziche-
delikus rockkal és blues-zal megbolondítva-. 2016-os alakulásuk óta keresik 
és tágítják saját dallamhatáraikat. Ütősök és rézfúvósok szenvedélyes 
találkozása perdít táncra és mászik a füledbe örökre.

MOONBASE PATEL D
IS

C
O

BEKØ LIVE

Augusztus 13.
Péntek    18.00

Augusztus 14.
Szombat    18.00

Bekő Áron az elmúlt években 
sorra pakolta az asztalra izgalma-
sabbnál izgalmasabb, dubtechno 
felől érkező megjelenéseit, 
melyeket idén egy izgalmas élő 
produkcióba rendezte össze, 
minden bizonnyal a TakaTuka 
program kiemelkedő pontja lesz.

Augusztus 12.
Csütörtök    23.00
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ÁROK

kulturális program

csütÖrtÖk péntek szombat
műtŐ: make yourself comfortable állandó intalláCió

15:00

bartha márk &  
ensemble in  
limbo 15:00

16:00

17:00

ma’iWa
17:00 

jazzbois
17:00

ejtech:  
tentacular listening  
in the chthulucene

17:00
18:00

19:00

Qiyan
19:00

dorota
19:00

osaka crack
19:0020:00

21:00

decolonize  
your mind  

society  
21:00

hiedelem
21:00

21:30

22:00
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ÁROK

DECOLONIZE YOUR 

MIND SOCIETY

HIEDELEM

Nem európai kultúrák zenéiből, 
nem-temperált hangolásokból, 
az amerikai minimalizmusból 
és a pszichedelikus, rituális zenékből 
merítenek inspirációt. Jávai zenéktől 
a közép-afrikai polifónián át a japán 
udvari szertartászenékig, vagy a tiszta 
hangolású indiai zenétől a közel-keleti 
makám semleges tercein át a földön-
túli hangzású tibeti gyaling kürtökig 
több ezer éves kultúrák zenéit fogják 
át, és értelmezik újra soha nem hallott 
módon, a modern kor nyújtotta  
technológiák segítségével.

Pre-natális zajmetál a teljes 
lelki megtisztulásért. 
Magyarország egyik jazzdobosa 
és skandináv black metal 
kulcsfigurája kísérletezget 
a freejazz és a kortárs elektro-
nika tökéletes egymásba 
olvasztásával. Sötét élmény.

Budapesti fúziós jazz-hip 
hop trió gyermeki lelkese-
déssel a zene iránt. 
A jazz fúzió új szintetikus és 
elektromos lehetőségeket 
ölel fel. 

   JAZZBOISAugusztus 13.
Péntek    17.00

Augusztus 14.
Szombat    21.00

Augusztus 12.
Csütörtök    21.00
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Kolorádóban önmagunk  
legjobb verzióját keressük. 

Minden évben megteremtjük a saját világunkat a budai hegyek 
között, ahol néhány napig csak magunk vagyunk, kiszakadva  
a megszokásból -  legalábbis mi így éljük meg. Távol a várostól, 
térerő nélkül, egy különleges energiájú helyen. Van valami 
nagyon magával ragadó Kolorádó helyszínében, ami minket  
is rabul ejtett az első pillanatban amikor meglátogattuk.  
Természetesen az egész mit sem érne a Ti energiáitok nélkül.  
Itt néhány napra végre önmagunk vagyunk, hogy együtt  
lehessünk, és együtt vagyunk, hogy újra önmagunk még  
jobb verziói lehessünk

Együtt sokfélék vagyunk,  
ettől vagyunk erősek. 

Kolorádóban kezdetektől fogva a sokszínűségre törekszünk.  
Szeretjük a műfajok és a színes emberek kavalkádját, ez hajt 
minket a döntéseink során. Kiemelt ügyünknek tekintjük,  
hogy mindenki egyformán lehetőséget kapjon megmutani  
a tehetségét. Egyenrangúnak tekintjük a berghainos techno 
dj-t, Szabó Benedeket és a részvételi színházat. A programok 
sokszínűségéből következik a közösségünk sokszínűsége is, 
erőnket ebből merítjük. Nálunk nincs helye a rasszizmusnak,  
homofóbiának, transzfóbiának, szexizmusnak, vagy  
a kirekesztés bármilyen formájának.

Hiszünk a tudás és 
a művészet szabadságában. 

Kolorádó egy szabad fesztivál. Minden döntésünkben külső  
és belső kényszerek nélkül cselekszünk, és ennek mentén 
választjuk ki partnereinket, fellépőinket, együttműködőinket  
is. Minden lépésünkkel arra törekszünk, hogy a meghívott 
művészek és a közönség minél szabadabbá válhasson, merje 
befogadni és kifejezni önmagát, merje elfogadni a környezetét. 
Ebből a bátorságból, biztonságból és nyitottságból közös tudás  
kovácsolódik, mely a Kolorádó sajátja. 

kolorádó alapértékei
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A kíváncsiságunkból  
kulturális önbizalmat építünk.

Kultúraszemléletünket a nulladik lépéstől kezdve a nyitottság 
határozza meg. Pillanatról pillanatra igyekszünk követni  
a legapróbb rezdüléseket is, hogy folyamatosan megújulva 
értéket szállíthassunk közösségünknek. Kapuőrök helyett  
katalizátorok szeretnénk lenni, tudásunkat veletek megosztva 
fejleszteni. Bizonytalanságban fogódzóvá válni, hiszen aki  
tudja merre megy, biztosabban is lép.

Csak annyit veszünk el,  
amennyit vissza is tudunk adni.

Pontosan tudjuk, hogy minket körülvevő természetet csak 
kölcsön kaptuk, vendégek vagyunk, és így is kell viselkednünk. 
Éppen ezért legfeljebb annyit veszünk el amennyit vissza is  
tudunk adni, és minden erőnkkel arra törekszünk, hogy minél 
kisebb lábnyomot hagyjunk magunk után. A Kolorádó otthonára 
lelt az erdőben, abban a formájában szereti, ahogyan az évezredek 
során kialakult, és szeretné még nagyon sokáig érintetlennek  
és egészségesnek látni.

Merünk nem tudni, 
kérdezni és tanulni.

Újra és újra rá kell ébrednünk, hogy minél nagyobb szeletét  
ismerjük a világnak, annál nagyobb felfedezésre váró  
ismeretlennel találjuk magunkat szembe. Kolorádóban merünk 
hibázni, tanulni a hibáinkból, és fenntartjuk magunknak a jogot, 
hogy másnap jobban csináljuk amit csinálunk. Merünk kételkedni 
abban, hogy a tegnapi abszolút igazság ma is megállja-e  
a helyét. A nemtudás egy lehetőség, élnünk kell vele

kolorádó alapértékei
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→ keresés és megelégedés 

Lili a fő- és egyetlen szereplő a darabban, Kellyként egy komplex személyiség 
más-más szerepeit és identitás keresését mutatja be, miközben saját tapasz-
talataink emlékét ébreszti. Lili pénteken a Sandy is going outban, csütörtökön 
pedig saját darabjában szerepel, aki látta már bármelyik előadását nem kell 
meggyőzni, aki eddig lemaradt: a Csűr lesz a tökéletes helyszín! 

Kelly harsány, egocentrikus és magába zárkózó személyiség. Szereti a nőket, 
meg a férfiakat is. Egyetlen értéke a hűség. Gyűlöli az állatokat és mindemellett 
elszánt  harcot folytat az esőerdőkért. Szeret hazudni és tud is. Visszahúzódó 
élete végén a Nyugvópont Szociális Otthonban hal meg. Fiatalon egy viharos 
szerelmi csalódás vezeti öngyilkosságba. Életműve befejezetlen.

szereplő: raubinek lili     zene: kelemen patrik      
szakMai konzulens: boda tibor    Mentor: molnár csaba
táMogatók: sín kulturális kÖzpont, nemzeti kulturális alap,  
műhely alapítvány, szŐnyi tábor

művészeti programok

tánc, színház 
és Performansz

Raubinek Lili: Kelly
Augusztus 12.
Csütörtök    17:00-18:00    Csűr

Flame Flowers,  
Tűzmadarak: LED show - Trafó 

A Kolorádó Fesztiválon az előadás a Nemzeti Kulturális Alap  
Imre Zoltán Programjának támogatásával valósult meg.

LED Show: Augusztus 12.  
Csütörtök 19:00, 20:00    Trafó Bálna
LED simogató, eszközök kipróbálása: 
Augusztus 12.   Csütörtök 19:15-19:45, 
20:15-21:00  Trafó Bálna
→ tech és zsonglőrködés

A fesztivál kavalkádját csak egy igazi cirkuszi előadás teheti még színesebbé. 
A Trafóval való évek óta tartó együttműködésünknek hála, nem marad  
a Kolorádó zsonglőrök nélkül, sőt Te is kipróbálhatod magad! Természetesen, 
a Trafóról lévén szó, az előadás kilép a hagyományos keretek közül, és valami 
igazán egyediben lehet részetek a Bálna körül. 
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művészeti programok

tánc, színház 
és Performansz

Kísérlet a modern technológia és a zsonglőrködés fúziójára.
A Flame Flowers és a Tűzmadarak cirkuszcsoportok egy-egy tagja kápráztatja 
el a közönséget programozható LED-es eszközeikkel és jelmezeikkel.   
A bemutató után bárki kipróbálhatja, milyen érzés a fénnyel táncolni.

Augusztus 13.
Péntek 16:00-17:30    Csűr
→ ösztönösen és tudatosan

Hiszünk benne, hogy a művészet segít az egyensúly megtalálásában és  
önmagunk megismerésében. Hiszünk benne, hogy felszabadultan, egy feszti-
vál vagy buli forgatagában fogékonyabbak vagyunk az újra. A Willany Leó idén 
debütál a Kolorádón, rendhagyó improvizatív darabjuk valami olyat hoz  
a Csűrbe, amit még sosem próbáltunk. 

Az ember egyéni működésének rendszere megmutatkozik mozdulataiban,  
választott megoldási lehetőségeiben, melynek köszönhetően rendkívül sokat 
tanulhat magáról és társairól is. Ez a folyamat egy intenzív megismerés és 
Űönreflexió, amely lehetőséget ad a szokásaink megváltoztatására. A tér 
használata, az együttes komponálás, a többiekhez való igazodás, viszonyulás  
ráébreszti az embert olyan sajátosságaira, melyekkel azelőtt nem feltétlenül  
volt tisztában. Az improvizáció a táncban olyan kihívások elé állítja az alkotó 
-résztvevőt, melyekre kreatív megoldási lehetőségekkel fog felelni, egyénileg 
vagy közösen létrehozva egy opcionális végeredményt. Az önmagunkkal való 
sakkozás kockázata egy olyan beavató előadás, ami a nézők és előadók közös 
tapasztalásán keresztül hivatott közelebb hozni őket egymáshoz, és a kortárs 
művészetek befogadásához.

A Kolorádó Fesztiválon az előadás a Nemzeti Kulturális Alap  
Imre Zoltán Programjának támogatásával valósult meg.

Willany Leó: Az önmagunkkal való 
sakkozás kockázata

szereplők: engelmann andrás, gaál jÚlia, rácz réka, váth máté,  
temesvári zsófia     zene: bagi anna borbála      
produkCiós Vezető: partig-kis erika     koncepció: grecsó zoltán
táMogatók: emberi erŐforrások minisztériuma,  
műhely alapítvány, nemzeti kulturális alap, pro progressione,  
trafó kortárs művészetek háza
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→ félelmek és felszabadulás 

Jaqui Taboo és csapata az átváltoztatás mestere, nem csak külsőnket,  
de a rituális szertartások művészetével belsőnket is átszellemítik. Emlékszel, 
amikor mágikus-mitológikus táncolók nyüzsgő tömege szállta meg a külön-
böző színpadokat a Kolorádóban? Legyél részese a shownak, nincs mitől  
tartanod, a Gray Box csapata gondoskodik a felszabadulásról

A „Shaman Show” közösségi rituálé, borult performansz és csapatós karnevál 
egyszerre, melyben korlátainkat és félelmeinket legyőzve, ösztöneinknek és 
valódi énünknek engedve, egy törzsi szertartásra emlékeztető átváltoztató  
rítusban és felszabadult örömtáncban részesítünk titeket. Hipnotikus átala-
kulás, transzcendens körtánc, falka-feeling, extázis, felvonulás: tali a mezőn!

U.i.: A program józanul a legjobb!
 
terMészetfölötti lénYekkel Való érintkezés, közVetítés a „túlVilág”  
és eVilág között: almási szabina, varga léda    gYógYítás: nényei lujza,  
szŐke johanna    lélekVezetés: fejŐs adrienn, pável réka
a jó időjárás és a Vadászat sikerének biztosítása, közösségi funkCiók,  
rituális szerepkörök ellátása: juhász janka, osvay róza, ádám anna
fotó: zellei boglárka

→ ismerős és ismeretlen 

Szeri Viktor visszatérő fellépő a Kolorádó fesztiválon, legutóbb a Hollow: 
PHOENIX-szel törte meg a Kolorádó erdejének nyugalmát. Munkáival kemény 
témákat boncolgat, a különleges környezet, a természet és a multimédia 
kontrasztja pedig tovább mélyíti a felkavaró érzéseket.

A Sandy is going out a huszonéves generáció által nap mint nap megtapasztalt 
akadályokkal, a fiatalok létbizonytalanságával és identitásválságával foglalkozik. 
Az előadás egy multimediális táncprojekt, amely az önfelfedezés folyamatát 
és annak nehézségeit kutatja.

művészeti programok

tánc, színház 
és Performansz

Gray Box: Jaqui Taboo’s Holy Show
Augusztus 13.
Péntek    16:00-20:00    Mező

Szeri Viktor: Sandy is going out
Augusztus 13.
Péntek    19:00-20:00    Erdei Iskola
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alkotó: szeri viktor     előadják: raubinek lili, jobbágy bernadett,  
miklósy alex     külön köszönet: raubinek lili, biczók anna,  
kautzky-dallos máté     zene: molnár andrás     produkCiós partner:  
katlan csoport     táMogatók: sín kulturális kÖzpont, katlan csoport, 
nemzeti kulturális alap, emberi erŐforrások minisztériuma,  
imre zoltán program

Az előadás az Imre Zoltán Program támogatása segítségével valósul  
meg a Kolorádó Fesztiválon.

művészeti programok

tánc, színház 
és Performansz

Vass, Barna, Mákó: URFORM - Trafó 
installáCió Augusztus 13. és 14. 
Péntek-Szombat  
15:00-19:30    Trafó Bálna  
perforMansz Augusztus 13.  
Péntek    20:00, 21:00     Trafó Bálna
→ harag és megtisztulás

Az egyik ok, amiért legjobban vártuk, hogy újra fesztiválozhassunk, 
a különleges energiák közös átélése. Amikor sokadmagunkkal kapunk olyan 
nem mindennapi ingereket, ami mindenkit ugyanarra a ritkán tapasztalt szintre 
repít, egy különleges mantra állapotba kerülünk. A mantra állapot 
megtapasztalását az URFORM performanszban egy textiltervező, egy 
táncos-koreográfus és egy zeneszerző egyéni víziói emelik közös élménnyé.  

Transzformáció és robbanékonyság, lüktető ritmusok, testhő, teremtő őserő, 
rombolás és kontrollált éberség, személyesség és a személytelenség. 
A URFORM performansz-installáció a tűz ősenergiáját vizualizálva hív egy ex-
perimentális táncetűdre. A mítoszvilágok ősképeihez kötődő, az archetipikus 
rituálék látványvilágát idéző, folyamatosan ismétlődő zenei, képi és mozdu-
latkompozíciók ismétlődő szekvenciái egy szisztematikusan felépített 
és megtervezett, mégis ösztönös körforgás megtapasztalására invitálnak. 
 
alkotók: vass csenge, barna nóra, mákó rozi    kurátor: kovács andrea
egYüttMűködő partnerek: let it be! art agency, fablab budapest  
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művészeti programok

tánc, színház 
és Performansz

HODWORKS: Pirkad
Augusztus 14.
Szombat    17:00-18:00    Csűr

Tünet Együttes: Afterparty
Augusztus 14.
Szombat    18:30-19:30    Erdei Iskola

→ radikális és tabu

A Hodworks produkciók nem véletlenül vonzzák a Csűrbe évről évre a lézengő 
délutáni tömeget. Előítéletmentes, tabukat döntő, szabad és radikális darab-
jaik tökéletesen tükrözik a Kolorádó filozófiáját, az előadó táncosok merész-
sége felszabadítja a közönséget. 

A Hodworks Pirkad című produkciójában a mozgás teremtését látjuk. A test 
mint egy táj, intim közelségben tárul fel. A meztelen testet az izmok rajzolata, 
a bőr gyűrődései, az érintések lenyomata, a bőrpír öltöztetik. Megmutatkozik 
a test manapság olyannyira elfojtott, tabuvá tett anatomikus-mechanikus gép 
mivolta, „állat-minősége”. A kölcsönhatások folytonossága, a megállíthatatlan 
változások a táncosoktól rendkívüli tudatosságot, erőt, kifinomultságot és 
figyelmet követelő performansszá alakítják ezt az emberi-fizikai tapasztalá-
sok ritka pillanatait kutató, merész előadást.
 
szereplők: horváth nóra, vakulya zoltán, kacsó imola, 
glaser márton    fénY: dézsi kata     koreográfia: hód adrienn   
koproduCer: trafó – kortárs művészetek háza     táMogatók: emberi 
erŐforrások minisztériuma, nemzeti kulturális alap, départs, 
eu kultÚra keretprogram, budapest fŐváros ix. kerület, 
off alapítvány, Új elŐadóművészeti alapítvány, műhely alapítvány, 
sín kulturális kÖzpont

A Kolorádó Fesztiválon az előadás a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán 
Programjának támogatásával valósult meg. 

→ hallgatás és cselekvés

Idén szeretnénk veletek közös egyensúlyt találni. Szeretnénk együtt új mód-
szereket felfedezni, hogy hogyan segíthetjük egymást a balanszban. A Tünet 
Együttes karanténközösségben kísérletezve kutatta a másokra szentelt figyelem 
jelentőségét, a hangok és mozdulatok kapcsolatát. A Kolorádón idén debütáló 
Tünet az Erdei Iskolában tart fiktív rituálét és vezet be minket kísérletükbe.
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művészeti programok

tánc, színház 
és Performansz

Ludomir Franczak: Walden
Augusztus 12.
Csütörtök    22:00-23:00    Oázis
Augusztus 13.
Péntek    21:00-22:00    Oázis
Augusztus 14.
Szombat    22:00-23:00    Oázis

→ egy fiktív törzs fiktív rituáléja

Mindannyian képesek vagyunk megremegtetni a levegőt, tüdőnkkel 
egymás dobhártyájához érni. A táj kihalt, mégis lélegzik. Tudod, hogy még 
maradtak páran, ők is figyelnek. Könnyű becsukni a szemed. Minden 
nagyobb lesz, ami hallatszik. A gyomor, a szív, a tüdő, az ízületek. 
Ideje ellazulni, és egy másik nyelven megszólalni. Érinteni, ölelni, elsodorni. 
A másikkal szabadon összeizzadni. Hogy tudok segíteni neked, hogy 
kiszakadhassanak belőled ismeretlen, eltemetett hangjaid? Meddig tágítható 
az a határ, amit még zeneként tudunk befogadni, létrehozható-e olyan mű, 
amely táncelőadásként és zeneműként is értelmezhető. Gondolhatjuk-e, 
hogy teljes figyelmünk, a másik meghallgatása, árnyalt hangunk keresése 
társadalmi állásfoglalás?

szereplők: dányi viktória, kelemen patrik, oláh balázs, 
szabó veronika, szász dániel    rendező: szabó réka     zenei tréner és 
alkotótárs: harcsa veronika    produkCiós asszisztens: oberfrank réka
fénY: dézsi kata    kosztüM: vass csenge    köszönet: farkas kámea
táMogatók: emberi erŐforrások minisztériuma, nemzeti kulturális alap, 
trafó kortárs művészetek háza

→ természet és civilizáció

A Kolorádó lehetőség a kiszakadásra, térerő nélkül kapcsolódhatunk 
egy évente pár napig létező mikro-világhoz, amely magában foglalja 
a fesztivál elemeit, de a környező természetet és a békét is. Az UH fest 
és a Shape platform támogatásában megvalósuló Walden című performansz 
önállóságról és a természet, a civilizáció és az állam tudatos megközelíté-
sének fontosságáról szól. Figyelmünket a minket körülvevő világ érzékeny 
befogadására irányítja. 

A WALDEN egy erdei tó, ahova Henry David Thoreau kunyhót épített, 
melybe 1845. július 4-én költözött be, hogy két teljes évig egyedül éljen. 
A performanszban ez a kunyhó válik az elzártság helyének szimbólumává. 
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művészeti programok

tánc, színház 
és Performansz

A kép statikus marad, akárcsak a 19. századi diorámákban, illusztrálva 
a részben korábban felvett, részben live hangsávokat. A Walden egy Henry 
Thoreau regényen alapuló performansz, amelyet a XIX. századi színház 
ihletett, ugyanakkor modern eszközökkel működik, átlépve a színház, 
a képző- és a hangművészet határait.

forgatókönYV és színpadi előadás: ludomir franczak   
hang: franczak emil    hangprodukCió: marcin dymiter
a projekt a house of Words in lublin/poland program során készült.

A performansz fesztiválon való megvalósítását az UH Fest, a Shape Platform 
és a Creative Programme of the European Union támogatja.

kepzo.art: Vénusz Updated
ének MagaMról MegnYitó 
– feMinisztikus kibeszélés: 
Augusztus 12.
Csütörtök    16:00    Mező
lobotoMia ColleCtiVe 
és feMinisztikus kibeszélés
Augusztus 13.
Péntek    15:00    Mező
Feminizmus három nézőpontból: installáció (Szemenyei Zsuzsanna: 
Ének magamról), performansz (Lobotomia Collective) és egy rövid 
Feminisztikus kibeszélés. Szeretnénk a feminizmust megidézni, hiszen 
a legtöbben már a szó hallatán megijednek, és egyből elhárítják a lehetőséget, 
hogy önmagukat ebben a tükörben vizsgálják. 

Abból a tapasztalatból indulunk ki, hogy saját közegünk nagyrésze sincsen 
tisztában a mozgalom komplexitásával, vagy egyáltalán azzal, hogy mit 
jelent, milyen különböző törekvései és diskurzusai vannak.
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művészeti programok

tánc, színház 
és Performansz

Éghasadás
közösségi rituális tánC
Augusztus 14.
Szombat    12:30    Takatuka
Közös táncélmény megteremtése a fesztiválozókkal, az ősi törzsi rituálékból 
inspirálódott együttmozgással, rezgéssel. Együttérzés, visszatérés a termé-
szetközeli ember gondolkodás módjához, ahhoz a kozmikus világlátáshoz, 
ahol az ember önmagát is mint a nagy rendszer részét, s ugyanakkor mint 
önálló világegyetem képzeli el. Taps, föld, cajon, didgeridoo.

Engelmann András a Magyar Táncművészeti Egyetem moderntánc-művész 
szakának hallgatója. “A tánc és az ősi világok iránti szeretetem és érdeklő-
désem vezetett oda, hogy mindezt egy művészeti projekt keretein belül 
ötvözzem.”  A tánc maga a változást, a „működést” kiváltó ok: az energia 
megelevenedése, ezért a „legősibb művészet”. A táncban a megszentelt 
időbe lépni megfelel az örök időtlenbe való belépéssel, mely azonos 
az „ittel” és a „mosttal”.
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→ tisztít és torzít

Az Tech-jurta helyszínként idén debütáló, a nagyszínpadhoz legközelebb eső 
jurta egyik nagy dobása lesz az ASS projektje. Az installáció interaktív jellege 
fogott meg minket. A közös alkotás tele van kibillenésekkel és helyreállások-
kal, a kollektíven generált hangok és a fények szimbiózisának megtalálása  
izgalmas feladat. Ne féljetek belenyúlni, bízzunk a közös egyensúlyban!

Az Anti-Social Society audiovizuális műhelye és közösségi tere a VIII. kerületből 
a Kolorádó Tech-jurtájába települ három napra. Interaktív installációjukkal 
egyszerre több ember is babrálhat, ráadásul a játék tech-laikusok számára is 
élvezhető. A közönség tagjai érzékelő szenzorok által generálnak fényeket és 
hangokat gerjesztenek, amelyek beépülnek az installba. A produktum ígytúl-
mutat installáció jellegén és közös kísérletezést és alkotást tesz lehetővé.

→ virágrendezés és technológia

Szeretnénk megtalálni az egységet a természet és a technológia között,  
amihez a befelé figyelés a kulcs. Az ikebana készítő workshop során talált 
tárgyakból és természetes alapanyagokból hozhatjuk létre saját kompozíci-
ónkat. Eszközt adunk a harmónia és az univerzum egységének kereséshez és  
anyagok felfedezéséhez. Beszélgetünk az ikebana hagyományairól, az egyéni 
elmélyülésben elkészített techno-buddhista oltárplasztikák pedig a Tech  
jurtában lesznek installálva.

Az ikebana japán virágrendezőművészetet jelent, amelynek folyamata és  
háttere rendkívül komplex. Célja eredetileg vallási volt, az alkotó ember által 
az univerzum mikro szinten való újra teremtése. Az alkotófolyamatban az 
ember megismerkedik az alapanyagok lényegével, felismeri rezgésüket, gaz-
dagodik azok erejével, a munkában pedig megtapasztalja a jelenben létezés 
egy organikus formáját. Lélegzetvétel, alkotás, felfedezés, reflexió a termé-
szetre és a térre. Magunkra. A ’rikka’ a legrégebbi virgárendezési stílus, amely-
nek meghatározott ágai meghatározott funkciókat fednek, így leképezve egy 
szentély formájában a mindent átfogó természetet, létezésünk gyökerét. 
Azonban mit jelent az univerzum kicsinyített mása ma? Miből és hogyan épül 
fel egy szentély a technológia korában, ahol több közünk van a második  
természethez, mint az elsőhöz?

művészeti programok

Augusztus 12.
Csütörtök    14:00-17:00    Erdei Iskola

techjurta

Tóban-virág: Technobana workshop

ASS
állandó interaktív installáció
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→ zene és game

Az UFOCAT game egy Zeneakadémiás zeneszerzői diplomára készült. ZSÜJA 
experimentális zenész, aki kipróbálta magát a játékkészítésben is. Ti pedig 
kipróbálhatjátok magatokat konzerv cipelő fekete cicaként. 

A látványt, a programozást, a zenét és a hangdesignt is ő készítette, szeretett 
volna mindenhez ZSÜJÁsan hozzáállni és nem túltolni.

→ autizmus és zene 

Egy szenzoros táska és egy telefonos applikáció, ami alkalmas az autizmussal 
élő felhasználó érzelmei, gondolatai, érzetei megértésére.  Az autizmussal 
élők kommunikációs feszültségét szenzoros stimulációval oldja, egyébként 
a táska számos egyéb funkcióval felruházható: működhet például zenei 
játékként, mely akár komponálási, hangrögzítési lehetőségeket is kínál. 
A fesztiválon szeretnénk érzékenyítő eszközként használni, az autizmus té-
májában edukálni Titeket, miközben egy innovatív tech cuccot próbálhattok ki. 

Az autizmus spektrumzavar egy olyan neurobiológiai fejlődési rendellenesség, 
amely elsősorban a társas kommunikáció, valamint a rugalmas gondolkodás 
és viselkedés eltéréseihez vezet. Az elmúlt évtizedekben több tekintetben 
is jelentős változások történtek az autizmus megítélésében, így például egyre 
tágabb társadalmi kontextusban vizsgáljuk, ennek köszönhetően pedig egyre 
inkább az életminőség, az érzelmi jólét, az önállóság és a foglalkoztatás szem-
pontjai vetületében merül fel, melyek esetében a design döntő szerepet játszhat.

művészeti programok

techjurta

ZSÜJA: UFOCAT game
Augusztus 12.
Csütörtök    14:00-19:00    TechJurta

Perceptual Thinkers: Sensorism
Augusztus 14.
Szombat    16:00-17:00    TechJurta
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→ természet és technológia

Hagyjuk, hogy egy figyelmes és együttműködő állapotba kerüljünk az erdővel, 
ami körülvesz minket. Az előadó, Esteban de la Torre (Ejtech) és a mikro-
zöldek (Grünn) rétegzett és texturált  hallható ökológiát hoz létre. 

Növény ember kollaboráció, a növényi életformák rezgéseinek felerősítésével. 
Az eredmény egy techno-organikus hangrendszer, ami tudatosítja a jelenlétet 
és teret nyit a Más megfigyelésére.

Donna Haraway írásai alapján: Staying with the Trouble: Making Kin in the 
Chthulucene. 

A performansz kereteit a  Soft Interfaces Lab within Immersive Media Hub 
kutatása során fejlesztették a MOME-IKnél

művészeti programok

techjurta

Ejtech: Tentacular 
Listening in the Chthulucene
Augusztus 14.
Szombat    17:00-18:00    Árok
a prograM az árokban Valósul Meg! 
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→ hedonizmus és testedzés

A műfaj lényegének megértéséhez némi irónia szükséges. Nem akar sem 
goa lenni, sem aerobic. Takács Ramóna kortárs táncművész és yoga oktató, 
Juhász Adrienne Noémi pedig tudja mi az a trance. Tökéletes duo, hogy 
közös mozgásba vezessenek minket.

A program nem csak goásoknak szól, ahogy nem is csak aerobicos arcokat 
várnak, hanem mindenkit, aki szereti a délutáni közös transzot, sőt megiz-
zadni sem szégyell, mégis a hedonizmusra esküszik (FONTOS!).

A 40 perces közös mozgás egy kis őrjöngéssel tökéletes csillbe rak 
az este előtt.

→ sötétség és békesség

Kitartott mozdulatok és csukott szem a belső sötétség megtapasztalásához 
és a Kundalini shakti felébresztéséhez. Hogy mihez? A kreatív teremtő poten-
ciált ébresztgetjük, ami a gyökércsakránál szunnyad. Igazi péntek 13-as közös 
mozgás Bodor Brittany és Kiss Bernadett vezetésében. 

Merülj el a belső sötétségben
köss békét a déMonokkal 

ébreszd fel a kundaliní kígYót 
add toVább a fénYt

művészeti programok

AZVLM

GoAerobic
Augusztus 12.
Csütörtök    14:00-15:00    TakaTuka

DarknessFitness
Augusztus 13.
Péntek    15:00-16:00    TakaTuka
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AZVLM

művészeti programok

→ klasszikus és underground

A teknobalett órára érkezők megismerhetik a legalapvetőbb balett lépéseket, 
és a klasszikus teknika alapjait, mindezt pedig teknóra. Egy kötetlen táncórára 
készüljetek, aminek a végén egy pár lépésből álló táncot sajátítunk el.

Kozma Hanna a miskolci Balett táncművésze, Pécsett végzett modern szakon. 
Gangaray artistic programban tanult kortárs táncot. A teknobalett program 
egy tipikus balett gyakorlatra fog hasonlítani, kezdőkre tervezve, mindenki 
bátran csatlakozhat. Acidtól szeletelelős ütemekig minden várható. 

Teknobalett
Augusztus 14.
Szombat    14:00-15:00     TakaTuka

→ hagyományos és innovatív

Az idei Kolorádó fesztivál napközbeni és művészeti programokért felelős 
kollektívája az AZVLM a XORXOR kreatív kódoló csapatával közösen álmodta 
meg a Digitális Táncház szoftvert. Imádjuk a látszólag össze nem illő dolgok 
szimbiózisát és egyáltalán nem félünk néptáncot és virtuális avatarokat kom-
binálni. Innoválni, miközben visszük magunkkal amit csak érdemes.   

A projekt célkitűzése a digitális alkotók és néphagyományok őrzőinek 
összekapcsolása. A fő üzenet a digitális technológiák hasznossága, a szub-
kultúrák közötti közös nyelv pedig a zene és a tánc. A párbeszéd és a közös 
alkotás magában hordozza a tanulás lehetőségét. De persze az egész egy 
óriási buli, főleg a Kolorádón. Az arra járók szórakoztatására, az Erdei Iskola 
falára vetítjük táncoló avatarod, miközben odabent együtt izzadunk a mind-
annyiunk szívének kedves ritmusokra. Ha még sosem próbáltad a táncházat 
azért, ha profi vagy azért csatlakozz!

XORXOR: Digitális Táncház
Augusztus 13.
Péntek    21:30    Erdei Iskola
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művészeti programok

healing
és természet

→ földön és levegőben 

Nagy kár lenne akár csak pár napra is, de úgy kiköltözni a majorba, 
hogy elmulasztjuk a minket körülvevő élővilág megfigyelését. Az előző évek 
Kolorádóin is nagy népszerűségnek örvendő természetjáró programon idén 
is részt vehetnek a flóra és fauna szerelmesei.

tudatosítani a fesztiválozókban, hogy milyen élőhelyen, mely természeti
értékekkel körülvéve töltik az idejüket. A program két részből áll, az interaktív 
előadást egy 4 kilométeres vezetett túra követi. A túra során gyakorlatban 
próbáljuk ki magunkat, lesz madármegfigyelés, megvizsgáljuk az élőhely 
jellegzetességeit, a vonatkozó ökológiai összefüggéseket, virágokat, 
gombákat, fákat, rovarokat határozunk, illetve megfigyeljük a környék 
őslakosainak nyomait.

Az előadást Benedek Veronika az MME - Magyar Madártani Egyesület 
oktatási és kommunikációs munkatársa tartja, a túrát Stark Attilával 
(gombaszakellenőr) közösen vezetik.

Madártávlat séta
Augusztus 12.
Csütörtök    15:00    Oázis

VIBE: Négykezes masszázs
Augusztus 12. és 13.
Csütörtök-Péntek    13:00    Oázis

→ test és légzés

Érezd a tested. Érezd a lélegzeted. Kapcsolódj a lélegzetedhez, és hagyd 
hogy egyszerre mozduljatok. Földeld le magad, majd tágulj ki. Nem a mit, 
hanem hogy hogyan - ez a fő

A Pranayama bűve majd segít, hogy ugyanabban a térben 
találkozzunk - a tudatos mozdulatok segítenek újra összekapcsolódni 
a testtel és a légzéssel - egy flow résszel találunk vissza a testünkbe.

Yogalicious
Augusztus 12.
Csütörtök    12:00    Oázis
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→ álom és valóság  

Mind lebegtünk már a kettő között, félig alva, félig ébren, a külvilág ingerei 
kúsznak álmainkba. Irányíthatják hangok az álmokat? Somló Dávid szerves 
része a Kolorádónak, idén pedig egy, a szokásosnál is kontemplatívabb 
hangperformansszal kutatja a hallgatás és térérzékelés határait. A résztvevők 
a Kolorádó legcsendesebb óráiban, az Erdei Iskolában kényelmesen elhelyez-
kedve, közös utat tehetnek meg a félálom nehezen megragadható, képekkel 
és asszociációkkal teli világában. Az előadást Benedek Veronika az MME - 
Magyar Madártani Egyesület  oktatási és kommunikációs munkatársa tartja, 
a túrát Stark Attilával  (gombaszakellenőr) közösen vezetik.

Az előadás során talált és kreált hangokból, minimalista zenei elemekből 
építkezve, egy ismeretlenül ismerős, folyton változó környezet épül fel 
és veszi körül a befogadót. A hallgatók képzeletét és érzékelését filmszerű 
 dramaturgiával vezető hang kompozíció a félhomályban mindenkinek más 
belső narratívát ajánl, míg az egyes jelenlevők figyelmének összeadódása egy 
intenzív közös teret teremt. A Listening Club így lesz olyan esemény, ami mű-
fajoktól vagy befogadói szerepektől független közösségi élményt kínál.

Támogató: Trafó Kortárs Művészetek Háza

Somló Dávid: 
Listening Club: Half asleep
Augusztus 14.
Szombat    11:30-13:00    Erdei Iskola

→ fizikai és mentális

Zsuzsi szerint a jóga nem egy elérni kívánt cél, hanem egy életforma. 
Fizikai, mentális és érzelmi állapotunktól függően más-más mélységek 
elérésre vagyunk képesek, a lényeg, hogy megtaláljuk a saját szintünket.

Ebben segít Zsuzsi, aki saját technikáját tanítja meg Kolorádóban. Az alapokat 
sokrétű tapasztalatai adják: nyújtás, előadóművészet, akrobatika, zsonglőrkö-
dés, tánc, valamint a jóga különböző területei, hatha, meditáció és mindfulness.

Erdős Zsuzsi Jóga
Augusztus 13.
Csütörtök    12:00    Oázis
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→ álom és tudatosság 

Az Erdei Iskola ölelésében álmokról beszélgetünk. Aki friss inspirációra vágyik, 
a workshopot megelőzi Somló Dávid: Half Asleep Club programja, melynek 
során friss álmok előcsalására alkalmas tudatállapotokba kerülhetünk zenei 
aláfestésre. Ha erről lecsúsztál, csak “hozd” a leggyakoribb álmaid! 

A  workshop pontosan az, ami a címe: elmeséljük egymásnak, miket álmod-
tunk mostanában vagy akár gyerekként, és az álomtörténeteket beleépítjük 
különböző mozgásterápiás feladatokba, így a résztvevőktől függ, milyen lesz 
ez az egy órás móka. Elsősorban olyan álommesélőket várunk, akik viszonylag 
gyakran emlékeznek az álmaikra, de ha van legalább 4 álmod, amire most 
kapásból emlékszel, gyere!

Ezekből a témákból érdemes „készülni”: „álomfogó” technikák, álombéli 
percepció, visszatérő álmok, rémálmok, valóság és álmok összemosódása, 
tudatos álmodás.

A program álomfejtést nem tartalmaz.

vulgarasz zoé: „halihejehó, zoé VagYok, Mesterszakos psziChológus 
hallgató, és pár éVe játékos Mozgás- és tánCterápiás feladatokra épülő, 
Csoportos Workshopokat tartok különböző eseMénYeken; találkozhat-
tatok VeleM az ubikeklektiken  és az azVlM-n is a dürerben. ez a Mostani 
alkaloM egY szíVszerelMeM Mashup, ugYanis ezeket a tánCos feladatokat 
egY Másik, az elektrik tourist fesztiVálon kipróbált foglalkozásoMMal 
kotYVasztottaM össze, az áloMMesélő Workshoppal.”

Álommesélős táncterápiás workshop
Augusztus 14.
Szombat   13:30-14:30    Erdei Iskola

Annenflow: Wake&Shake flow
Augusztus 14.
Szombat    12:00    Oázis
→ dinamikus és relaxáló

Kevés jobb dolog van, mint egy közös flow-val indítani a napot, kívül 
és belül lazítani, szavak nélkül feltöltődve belevágni a fesztivál utolsó nap-
jába.  Az  erdő ölelésében emlékezetes a jóga, ezért érdemes korán kelni!   
Indítsd a reggelt egy dinamikus Vinyasa Flow-val és alapozd meg a kellő 
fesztiváli lendületet egész napra. Várunk minden lelkes, kezdő, és haladó 
jógit egyaránt.

A program álomfejtést nem tartalmaz.
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Annushkaesthetics: Arcmasszázs 
Augusztus 14.
Szombat    13:00    Oázis

RecovAir Workshop: vokális 
és mozgásimprovizációs gyakorlatok
Augusztus 14.
Szombat    13:30-15:00    Oázis

Vass Imre: hüyehealing
Augusztus 12.,13. és 14.
Csütörtök, Péntek, Szombat    13:00 
és 14:00-kor induló turnusok    Oázis
→ eltévedés és hazatalálás

A hüye healing azt hirdeti, hogy jól vagy és nincs semmi bajod, de még túl 
hülye vagy, hogy ezt belásd. Ha túlpörögtél vagy épp alulműködés jeleit 
tapasztalod, akkor nagy valószínűséggel egyensúlytalanságban szenvedsz. 
Be vagy feszülve és lazulnál? Túlságosan belazultál és most visszaszilárdulnál 
egy kicsit? Segítségedre lesz Vermi Sas (Vass Imre), aki tapasztalt barangoló, 
társaságában nem kell félni a külső és belső fenevadaktól. 
 

→ felépülés és megújulás

Jelige: tevékeny pihenés. Érzékeny és tudatos megújulás közösségi 
módszerekkel. Hangokkal és mozgással rekreálódunk az árnyékban 
az esti buli előtt. 

A foglalkozás során hangi és mozgásos kifejezésmódok mellett a légzésre 
is koncentrálunk, így a szórakoztatás mellett egy holisztikus, játékos rekreáci-
ós workshopot hozunk létre. Réka a hangtréning és légzésterápia eszközeivel, 
Adri pedig a jóga és mozgásimpró elemeivel mozgatja és szólaltatja meg tes-
tünket, ezzel kieresztve a bennünk felgyülemlett energiákat és feszültségeket. 

Workshop Vezetők: mész adrienn - színész, jógaoktató 
és takácsy réka - előadó, MűVészeti Mentor

40



művészeti programok

healing
és természet

A hüye healing egy dél-skandináv, protowellness élménytúra, jobbulá-
si technikák és eszközök gyümölcsös kosara, egy univerzális gyógyír, ami 
pontosan azt adja neked, amire épp szükséged van.

A hüye healing az Oázisból kiindulva bebarangolja a Kolorádó ismert 
és ismeretlen területeit, hogy ezzel párhuzamosan a résztvevők is feltérké-
pezhessék saját, belső domborzatunkat. Terepet biztosít a résztvevők 
számára, hogy játékos és élvezetes módon, kielégíthessék személyes, aktuális 
pszichoszomatikus szükségleteik. Legyen az egy pohár víz megivása vagy az 
elveszett lélekdarabjuk becserkészése.

41



művészeti programok

Workshop
és játék

Közösségi Reggeli: Repeta és Munch
Augusztus 12.,13. és 14.
Csütörtök, Péntek, Szombat 
10:00-12:00    Oázis

Ébresztő kártyajáték
Augusztus 12.
Csütörtök 15:00- 16:00 
Erdei Iskola Civil Udvar
A kártyajáték kerettörténete szerint a játékosok álmukban egy 21. századi 
kelet-európai diktatúrában élnek, ahol a hétköznapok túlszaturálva pörögnek 
előttük, néha édes, néha rémálom formájában. A cél, hogy valaki felébredjen. 
A Kolorádó fesztivál egyik szervezője, Kocsis András álmodta meg az 
Ébresztő kártyát, alapötlete az volt, hogy társadalmi jelenségeket jelenítsen 
meg játékos formában, anélkül, hogy kínos vagy cringe lenne az eredmény. 

A játék menete olyasmi, mint az uno-ban, körönként lehet rakni, színre színt, 
jelre jelet. Minden kártyának van valamilyen akciója, amit végre kell hajtani, 
ha valaki lerakja. 

Újdonság az uno-hoz képest, hogy vannak karakterkártyák, amelyek befolyásol-
ják a játékosok játékélményét pozitív vagy negatív irányba. A politikus karak-
terkártyával pl. bármilyen kártyát lehet rakni, az allergiás  kártyával viszont 
csak egyfélét. A láncdohányos kártyával minden kör elején tarhálni kell valaki-
től egy kártyát, a nihilistával pedig nem szólalhat meg a játékos.

A megszokott adok-kapok szeretet reggelit az általatok hozott falatokon 
túl, finom munchok turbózzák fel. Az előző évekhez hasonlóan, idén is mély 
szeretettel tekerünk titeket körbe az áttáncolt esték után, hogy reggelente 
kávés poharakat markolva mesélhessetek egymásnak. Kezd itt a reggelt, 
töltsd fel magad, nézz a jövőbe! Várunk!

A Munch egy online platform, amin keresztül vendéglátóhelyek és boltok 
kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de jó minőségű ételeiket. 
A Repeta pedig a Közösségi Reggelit és más zöld projekteket összefogó 
egyesület. Idén Kolorádón a két csapat egyesítí erőít, és egy közös zöld 
chill oázist teremt meg nektek.
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Harmatpont Egyesület: 
AgyadEldobod! kalandjáték
Augusztus 12. és 14. 
Csütörtök és Szombat 
14:00- 16:00    Oázis

Kroki Party
Augusztus 12. és 13.
Csütörtök 13:00- 15:00    
Péntek 12:00-14:00    Erdei Iskola és 
Erdei Iskola Napközi
Fontos a pontos megfigyelés, pontatlan és vázlatos a rajz, de mi az a kroki 
parti? A lényeg itt nem a részletekben, hanem a rajzolás flowjában rejlik. Nem 
kell tudnod rajzolni, egyszerűen add át magad a látványnak és engedd, hogy 
a kezeid magukat irányítsák. 

A kroki parti lényege, hogy a résztvevők gyors rajzokat vagy akár firkákat 
készítenek egy változó látvány, pl egy testtartását változtató modell alapján. 
A felállított időhatárok nem hagynak teret a bizonytalanságnak, nincs idő el-
mélázni egy-egy részleten. Az idő limitált, a stílusok viszont mind egyediek, 
próbáld ki a sajátod!

Egy korábban a Majorban végbement, rejtélyes “Esemény” felderítője 
lehetsz. A többi fesztiválozó játékossal csapatokat alkotva, különböző inst-
rukciók alapján tudjátok feltárni a részleteket és megoldani a feladatokat. 
A kutatáshoz szükséges eszközöket mi, a terepet az erdő szolgáltatja, 
neked csak a kreativitásodra lesz szükséged! 

Az „Agyad Eldobod” című edukatív workshop résztvevői egy játékos felad-
ványt oldanak meg, melyhez különböző feladatokat hajtanak végre, ami 
alkotó gondolkodásukat serkenti és lebontja a kezdetben egymást nem 
ismerő résztvevők közötti falakat éppúgy, mint az alkotó tevékenység belső 
gátjait.  A feladványok (többségükben) nem logikát és nem tudást vagy 
ismereteket igényelnek: a hely-specifikus kérdések megválaszolásához 
ehelyett fantázia, kreativitás szükséges.
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Gubancos Makrame workshop
Augusztus 12. és 13.
Csütörtök és Péntek 
14:00- 17:00    Erdei Iskola Napközi

Bábel: Utópia játék
Augusztus 13.
Péntek    14:00-16:00    Erdei Iskola
→ közösség és individuum

Idén közös kötéltáncra invitálunk titeket a kollektív reménykép eléréséhez. 
De mi is ez az áhított közös jövő és hogy működik egy ideális jövőbeli tár-
sadalom, ami a közösség érdekei szerint, alulról szerveződik? A Bábel tábor 
workshopján egymással versengő csapatok összeolvadásával jutunk közös 
nevezőre és gondolkozunk együtt a szebb jövőn.

Az idei Kolorádó fesztiválon újabb és újabb közösségek létrehozására  szeret-
nénk ösztökélni a résztvevőket, a Bábel táborokra jellemző, interaktív formá-
ban. Ehhez a legelső tábor egyik csapatjátékát gondoltuk tovább és adaptál-
tuk a fesztivál körülményeihez. Az eredeti játék során egy újonnan megszülető, 
képzeletbeli társadalom alappilléreit próbáltuk közösen meghatározni, külön-
böző érték-, és fogalmi készletek ütköztetésén keresztül, ezáltal mutatva rá 
a közösségi létezés alapvető dilemmáira, és az abból kiforró, alulról szervező-
dő társadalom szépségeire. A játék célja betekintést nyújtani a közös értékek 
létrehozásának fontosságába és egyben kihívásaiba, ezzel segítve a reménybeli 
további grassroots közösségek, társaságok, mozgalmak létrejöttét.

Még egy program a kézműveskedés és az aktív fesztivál délutánok szerelme-
seinek. Ide elég lesz a türelmed és a figyelmed, nem baj ha még sosem pró-
báltad a csomózás művészetét! Készítsd el saját dekó-gubancod és közben 
tanulj Regitől a makramé fortélyairól.

A workshopon szeretnénk, ha megtapasztalnátok a kreativitást, egyben 
a csomózás meditatív hatását és egy olyan növénytartóval távoznátok, ami-
ben szívesen nevelgetitek majd zöld kedvenceiteket. De nyugalom, a mécses 
is csodás benne. Illetve lehetőségetek lesz kulcstartó készítésére is, hogy 
a Kolorádóból egy pici gubancos emlék mindig veletek legyen.
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Háttérzaj: 
Közös kötéltánc zine workshop
Workshop: Augusztus 13. és 14.
Péntek és Szombat 
12:00- 15:00    Oázis
felolVasás: Augusztus 13.
Péntek 15:00    Oázis

DIY lemezborító készítés
Augusztus 13. és 14. 
Péntek és Szombat 
14:00- 17:00    Erdei Iskola Napközi
Elrongyolódott, tok nélkül maradt kedvenc lemezek felöltöztetése, csúnyács-
ka borítók újragondolása, elképzelt borítók sosemvolt supergroupoknak avagy 
délutáni gyerek és felnőtt megőrző kreatív töltettel. Pénteken és szombaton 
az Erdei Iskola Napköziben, ülj le hozzánk és készítsd el életed lemezborítóját. 

Kollázsolás és kreatívkodás színes-szagos fóliákkal, stanc mintákkal, betű 
matricákkal és színes filcekkel. Minden adott az alkotni vágyóknak. Szívvel-
lélekkel, megkötések nélkül készítheted el saját lemezborítód

A fesztiválozók elképzelt szubkultúrája és az idei év kötéltánc tematikája 
már elég téma egy saját zine kiadványhoz. Azért nem szabnánk meg 
a kereteket, engedjétek szabadjára a fantáziátokat és csatlakozzatok 
az Oázisban alkotókhoz!

Alkossunk együtt! Hasznosítsunk újra, alakítsuk a meglévőt és kísérletezzünk!

Zine-készítő workshop, ahol közös, de egyéni zinek is létrejöhetnének: 
közös kötéltánc témában. A zine helyben készült kollázsokból és írásokból 
fog összeállni. Ezen kívül matricakészítésre és egyéni kollázs/zinekészítésre 
is lesz lehetőség.
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Természetes textilszínezés workshop
Augusztus 13. és 14.
Péntek és Szombat 
14:00- 17:00    Erdei Iskola Napközi

Offline Washing Machine
Augusztus 14.
Szombat 13:00-15:00   
Erdei Iskola Napközi
A program fázisai egy-egy offline térbe való megérkezést segítő 
gyakorlatot jelölnek.

A program dinamikája egyre gyorsul és az utolsó fázis, a “centrifuga”, egy 
akció festéssel zárul. A festést, melyben a résztvevők saját testrészeiket 
használják a festék felhordására a kifeszített vásznon, zene kíséri. Bár 
a mosógép ellentmondásos, és a benne átmosott egyének festékesen érkez-
nek ki, lelkileg ők már megszabadultak a kovid okozta makacs foltoktól.

A program során az egyének – mintha csak egy mosógépprogramba kerültek 
volna – alapos testi és lelki átmosáson vesznek részt, hogy megtisztítsák ma-
gukat a pandémia okozta makacs kiberhulladéktól, hogy a folyamatos online 
csatornák által létrehozott közösségi gátakat lebontsák és a jelen analóg teré-
ben újra felszabadulhassanak, mind egyénenként, mind a közösség tagjaként.

- áztatás: a kifelé áradó aktus során a résztVeVők leVedlik a nagYobb 
darabos elkoszólódásokat és kiáltsd toVább Módszerrel hirdetik 
a Masina Működését a füstjel offlájn táVközlési társaság Csatornáin.
- előMosás: egY jóízű Csoportos halandzsául Veszekedés

Hozd magaddal kifakult, színtelen vagy megunt gönceid és varázsolj nekik 
új külsőt természetes festékek segítségével. A festéshez ideálisak a pamut, 
len vagy gyapjú anyagú, világos alapszínű ruhák, kendők vagy táskák. 
Ha valaki esetleg előre nem készül, szeretnénk nekik is lehetőséget adni, 
hogy részt vehessenek, készülünk egy kosár second hand ruhával (pólók, 
trikók, kendők) amit jelképes összegért megvásárolhatók lesznek és kipróbál-
hatjákok rajtuk  a módszert. 

A lényeg, hogy megmutassuk, milyen szuper dolgokat lehet készíteni egy
olyan anyagból, ami a kukában végezné. Elszáradt virágok, fűszerek, kony-
hai hulladékok (kávézacc, kurkuma, céklahéj stb.) segítségével színezzük 
meg az anyagokat. 
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- szagtalanítás: a figYeleM befelé iránYítása és elsorVadó eMberi 
képességek újraélesztése az offlájn giMnasztika gYakorlatok segítsé-
géVel.
- finoMMosás: finoMan kezdődő, Majd egYre Vaduló közös Mozgás/tánC
- Centrifuga: akCiófestés
- öblítés: rituális Mosakodás

A megtévesztés pszichológiája
Augusztus 14.
Szombat    14:00-15:00    Mező

Walk Your Talk: Porond workshop
Augusztus 12., 13. és 14.
Csütörtök, Péntek és Szombat 
15:00- 17:00    Oázis

Miért és hogyan csapnak be minket a bűvésztrükkök? Hogyan jön létre 
a fejünkben az illúzió? A kb. 25- 30 perces előadás a bűvészet eszköztárán 
keresztül vezeti be a nézőket az illúziók pszichológiai hátterébe. A bűvészet 
egy alkalmazott pszichológiai diszciplína, ami az elmúlt évezredek alatt 
try & error metodikával tapasztalta ki, hogy hol vannak az emberi percepció 
gyenge pontjai és hogyan lehet becsapni az elmét. 

Az előadás során bűvésztrükkök leleplezésével és elmagyarázásával mutatja 
be Gyertyán Balázs, hogy hogyan és miért működik a figyelem elterelés, hogyan 
válunk a saját előítéleteink áldozatává, hogyan gondolkozik egy bűvész, és 
miként tervezi meg a nézői interakciót. Ezen kívül a résztvevők néhány trük-
köt is megtanulnak, amit később ők is be tudnak mutatni a barátaiknak.

Ha napközben csak az árnyékban heverészve elmélkednél, csatlakozz dél-
utánonként a Walk Your Talk foglalkozásaihoz az Oázisban, figyelj a magadra 
és a jelenre, oszd meg a tapasztalataid a többiekkel, vagy nézd meg mit mon-
danak a kártyák a jövődről. 

- egYensúlYérzék Workshop – érzeleMszabálYozás, énhatár, énerő 
érzeleM típusok MegisMerése szelfik segítségéVel, érzelMek túldraMati-
zált Megélése és tudatos szabálYozása
- figYeleM-fókusz Workshop - képernYőidő szeMbesítés, időnYelő Min-
dennapos teVékenYségeink definiálása
- reziliens Workshop - press restart to Continue: VilágjárVánY utózön-
géi, régi és új szokásaink
- jósda - oh kártYa & intuiti
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GAME 01
Augusztus 12., 13. és 14.
Csütörtök, Péntek és Szombat 
11:00- 13:00    Oázis
A GAME 01 egy vezetett gyermekjáték jellegű workshop, amelyben a „játékok” 
papírszobrok, a cél pedig az, hogy jobban megismerjük önmagunkat, másokat 
és a környezetünket. Ha egy kötélen egyensúlyoznánk, a szobrok lennének 
a rúd, amely segít egyensúlyozni, a kötél pedig a társadalommal és a környe-
zettel való mai kapcsolatteremtés. 

A műhely egy elvárások és ítélkezés nélküli, nyitott teret kínál a fesztiválo-
zóknak, hogy szabadon játszhassanak és tisztán kifejezhessék magukat. 
A műhely gyakorlatai arra irányíthatják a résztvevőket, hogy kilépjenek meg-
szokott látásmódjukból és interakciós módjaikból. 
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Helsinki & DIA: VoxPop vitajáték
Augusztus 13. és 14.
Péntek és Szombat 
15:00-18:00    Erdei Iskola Civil Udvar
→ érdemi vita és játék

Szeretjük a külöböző műfajok és emberek kavalkádját, együttműködés és 
együtt örülés hajtja a Kolorádót. Ugyanakkor még apró buborékunkban sem 
ritkák a viták, melyek során nem mindig egyszerű a közös hang megtalálása. 
A VoxPop vita játékot azért alkották meg a DIA tagjai, hogy keretet és lehetősé-
get biztosítsanak vitákhoz,  hogy sértődés helyett valódi érvek hangozzanak el.

Veled is volt már olyan, hogy egy vita teljesen értelmetlenné vált, mindenki 
ugyanazt szajkózta és az érvek helyett az érzelmek domináltak? A programon 
megtanulhatod az érvelési hibák fajtáit, megismerheted a többiek véleményét 
és a Vox Pop társasjáték rövid verzióját is kipróbálhatod. A vitatémákat 
a Magyar Helsinki Bizottság szállítja, a játékosokat szakértő jogászok látják 
el ütős érvekkel.

a prograM szerVezői:

demokratikus ifjÚságért alapítvány

A DIA célja, hogy maradandó tanulási élményeket nyújtson azok számára, 
akiknek erre a legnagyobb szüksége van: a tanulási nehézségekkel küzdő 
fiataloknak, a jövőkép-választás előtt álló középiskolásoknak, az útkereső 
egyetemi hallgatóknak, az innovatív pedagógiai módszerekre szomjazó 
tanároknak. Mindannyiunk jövője múlik azon, hogy a következő évtizedekben 
felnő-e Magyarországon egy olyan generáció, amelynek tagjai képesek 
egymással együttműködni és szóba állni, érzékenyek a társadalmi problémák-
ra, ezekre újszerű és fenntartható megoldásokat dolgoznak ki.

magyar helsinki bizottság

A Magyar Helsinki Bizottság civil jogvédő szervezet, amely az emberi méltósá-
got védelmezi a jog és nyilvánosság eszközével. Segítséget nyújtunk menekü-
lőknek, fogvatartottaknak és hatósági erőszak áldozatainak.
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NANE & Patent: Egyenlőségről 
és szexuális kultúráról
Augusztus 14.
Szombat 11:00-12:00 és 14:00-15:00           
    Erdei Iskola Civil Udvar
→ egyenlő-párkapcsolatok és pornófilmek

A kritikus gondolkodás társadalmi felelősségvállalásunk alappillére. Az isme-
retterjesztés pedig akkor is fontos, ha a legtöbben azt hiszik, hogy mindent 
tudnak egy adott témáról. Könnyű ragaszkodni a fejünkben kialakult képek-
hez, legyen szó az egyenlő kapcsolat fogalmáról vagy a pornó világáról, 
legtöbben könnyen nyilvánítunk véleményt, anélkül hogy alaposan végig 
gondolnánk a mögöttes struktúrákat és a tényleges helyzetet. 

Milyen az egyenlőségre épülő párkapcsolat és szex? Mi számít párkapcsolati 
erőszaknak, szexuális zaklatásnak? Mi a baj a pornókultúrával? A fesztiválon 
az érdeklődők ízelítőt kaphatnak az NANE Együtt Egyenlően programjának és a 
Patent Kapcsolódj be! szexedukációs foglalkozásának interaktív gyakorlataiból. 

a prograM szerVezői:

A NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) és Patent Egyesület nőjogi civil 
szervezetek, fő tevékenyésgük a családon belüli és párkapcsolati erőszak 
áldozatainak támogatása. Tavaly óta közös erőfeszítéssel dolgoznak azon, hogy 
erőszak-megelőző, egyenlő párkapcsolokról és szexről, valamint a szexuális 
kultúra kritikájáról szóló foglalkozásaik minél több fiatalhoz eljussanak.

→ esély és adomány 

A Kolorádó nem csak bulizásról, hanem  felelősségvállalásról és közös gon-
dolkodásról is szól. Teret adunk azoknak, akikben már felébredt a szándék, 

Bagázs Egyesület: 
Egy hétköznap a romatelepen 
workshop
Bagázs Bazár és workshop 
    Erdei Iskola Civil Udvar
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hogy tegyenek egy jó ügyért, de nem tudják hogyan is érdemes belevágni. 
A Bagázs Egyesület profi a témában, végre mindent elmondhatsz és megkér-
dezhetsz, amit sosem mertél. Hogyan érdemes segíteni? 

Interaktív workshop, ahol bepillantást nyerhetsz a romatelepen élők hétköz-
napjaiba és a Bagázs módszertanába.

Bagázs Bazár, ahol jó áron és egy jó ügyért vásárolhatsz esőkabátot, pulcsit 
vagy egy plusz pólót.

Ráadásul kvíz is lesz!

a prograM szerVezői:

A Bagázs Egyesület 2011 óta azon dolgozik, hogy olyan befogadó és elfogadó 
társadalomban éljünk, ahol a romák is elérhetik céljaikat. Két romatelepen, 
Bagon és Dányban dolgozunk, és támogatjuk az ott élő gyerekeket és felnőt-
teket a tanulásban, fejlődésben, munkakeresésben és adósságkezelésben.
 

→ jogállam és bérszakadékok  

Sosem volt még ennyire áttekinthető, sosem értettük még ennyire. A nap 
úlegmelegebb pontján, egy sátor árnyékában, hideg sört kortyolgatva, zenétől 
és nevetéstől felszabadultan lehet csak úgy végre igazán befogadni azt 
a pár információt, ami hiányzik a nemek közötti bérszakadékok, az emberi jogi 
alapfogalmak és az LMBTQ megértéséhez. Szerintünk ez a Kolorádó élmény-
hez ez is hozzátartozik, ahogy az Amnesty játékai is. 

Az LMBTQ lényegét egy Twister játékkal, az emberi jogok alapfogalmait egy 
1 méteres Jenga segítségével ismerhetjük meg alaposabban, hogy aztán az 
emberi jogi párbeszéd során együtt egyensúlyozzunk a bérszakadékok fölött. 
Petíciózás.

a prograM szerVezői:

Az Amnesty International Magyarország egy magyar jogvédő civil szervezet, 
amely azért dolgozik, hogy az emberi jogok mindenkit megillessenek. 
Szervezetünkhöz elsősorban olyan magánemberek tartoznak, akik tagként, 
támogatóként vagy aktivistaként adományaikkal és munkájukkal segítik 
a céljaink megvalósítását. Függetlenek vagyunk minden politikai ideológiától, 
kormánytól, gazdasági hatalomtól és egyháztól.

Amnesty: Egyensúlyozás 
egy jogállam pillérein
Amnesty Magyarország 
    Erdei Iskola Civil Udvar
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Az Amnesty Magyarország a nemzetközi Amnesty International mozgalom 
magyar szekciója, amely több mint 7 millió olyan embert tömörít világszerte, 
akik közösen állnak ki az igazságtalanságok ellen. Munkánk szorosan 
kapcsolódik a Mozgalom nemzetközi kampányaihoz, de különösen fontos 
feladatunknak tekintjük, hogy fellépjünk meghatározott magyarországi 
emberi jogi problémákkal kapcsolatban, és hozzájáruljunk egy nyitottabb, 
az emberi jogokat tiszteletben tartó Magyarország megvalósulásához.

→ munka és játék   

Futással könnyedén tanulhatunk motivációról és elköteleződésről. Ez utób-
biak hiányából adódó lelki és egzisztenciális nehézségekkel sokan küzdünk, 
roma és hátrányos helyzetű társaink pedig jellemzően kevés támogatást 
kapnak ebben a küzdelemben. Szeretnénk felhőtlenül szórakozni úgy, hogy 
közben nem tartjuk csukva a szemünket, felelősséget vállalunk és nyitunk 
a nehezebb helyzetben lévők problémáinak megoldása és saját tapasztalata-
ink megosztása felé. Játékon és sporton keresztül pedig könnyű a kapcsolódás! 

Játssz az Autonómia Alapítvánnyal, ismerd meg a pályakezdő roma és hátrá-
nyos helyzetű fiatalok kihívásait! Továbbá oszd meg, hogy neked eddig milyen 
örömeid voltak a munka terén, ami motiválhat fiatalokat pályaválasztásra, 
és hogy szerinted mit tehetnénk egyenként vagy közösen, társadalmi szinten 
a roma integrációért.

a prograM szerVezői:

Az Autonómia Alapítvány a civil társadalom megerősítésén, a kirekesztett 
csoportok támogatásán, elsősorban a roma integráció erősítésén dolgozik. 
1990 óta egy olyan igazságos társadalom létrejöttét támogatják, amelynek tag-
jai szabadok, aktívan és felelősen alakítják saját, valamint közösségük sorsát.

Autonómia: Hátrányos helyzetű 
pályakezdők kihívásai
Autonómia Alapítvány 
    Erdei Iskola Civil Udvar
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A Tudás-Nemtudás fája 
Gondolat Generátor 
    Trafó Bálna

Make Yourself Comfortable
Műtő Group
    Árok mellett

Invisible Cities 
Pályázati fődíj: Hlatki Dorottya
    Erdei Rave bejárat

→ tudás és nemtudás

Válaszolj meg egy kérdést a nemtudás fájáról! A levél üres oldalára írd rá a 
válaszod, majd akaszd át a tudás fájára!Mivel a nemtudásnak és a tudásnak 
egyensúlyban kell lennie, ha megválaszoltál egy kérdést, vegyél egy üres leve-
let és írj rá egy kérdést, amire nem tudod a választ! Akaszd a nemtudás fájára!

Keressük együtt az egyensúlyt a Trafó Bálna állandó installációjával, a fákat 
a Gondolat Generátor “ülteti”, a leveleket viszont közösen rakjuk fel!

→ tudás és nemtudás

Kényelemben érezzük magunkat, ha olyan dolgokkal vagyunk körülvéve, ami-
ket ismerünk és ezáltal a tudás és kontroll képességének illúziójába ringat-
juk magunkat. Kényelmünket gyakran a minket elérő információk tetszőleges 
szűrése vagy akár figyelmen kívül hagyása szüli, azaz a nemtudás. 

Kolorádóban merünk nemtudni, bár ez sokszor nem egyszerű. A nemtudás 
nehézségeivel szembesít minket a Műtő Group külön a Kolorádóra megálmo-
dott installációja. 

→ város és természet

Az Invisible Cities a neve ellenére nagyon is a természethez kötődik, ami 
az alkotó Hlatki Dorottya számára az egyik legfontosabb a fesztiválon. 
A másik, a belső utazás. Ahogy kiszakadunk a természetbe, a nem szokványos 
de vágyott tájba, elindulunk befelé is, erre utalnak ezek a kapuk. Magunkba 
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lépünk be, a tudatalatti konstrukcióink, képzeletünk építményei közé. 
Ez a város csak szimbólumok és archetípusok összessége, velünk vannak 
mindig, de rajtuk átnézve a fákat csodáljuk, érezzük.

Lépj be az erdei rave színpadra az idei művészeti pályázatunk fődíjas 
alkotásán keresztül!

Vak Vezet világtalant
Képző: Kautzky Sára és Kautzky Róza
    Csodszarvas

AGI 
MOME: Mesics Réka Sarolta, 
Klöpfler-Topor Tibor, Fügedi Balázs
    Csodaszarvas

Az installáció táncba hívja a fesztivál közönségét. De nem is akármilyen 
táncba, egy szimbolikus kötéltáncba, melyhez a zenét maguk a résztvevők és 
a környezet teremtik meg. A tánc szabályai szerint csukott szemmel, kezünk-
kel tapogatózva kell végig haladni a fák között kanyargó kötélpálya mentén. 

A kötél, mely vezeti a kezet, egyben az elmúlt év zűrzavaraiban elveszett 
fonál, amit reményeink szerint újra sikerül megtalálnunk. De nem ez az 
egyetlen fogódzkodó, melyre az ember támaszkodhat: lépten-nyomon, 
egyre sűrűbben csengettyűk függnek a kötélről, melyek az óhatatlan rázkódá-
suk által megszólalnak, visszatükrözve az ember lépteinek hol gyorsuló, hol 
lassuló ritmusát, esteleges botlásait, megtorpanásait. A kötélpálya végéhez 
közeledve egyre fokozódik a hangzavar. A sok kis csengő és harang valódi 
zene-bonává áll össze, igazi örömzenévé, mely csalogat és elvezet a cél felé.

Ismerős az a látvány, amikor átnézel egyszerre két réteg szúnyoghálón, 
és egy harmadik, helyzettől függően változó textúra jön létre? Mesh hálós 
trippeltetés a Csodaszarvason.
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kepzo.art: Ének magamról
Képző: Szemenyei Zsuzsanna
    Mező
Szemenyei Zsuzsanna munkái különleges maszkok, melyeket a foci pálya 
melletti fákra installál a kepzo.art csapata. A maszkokat ti is felpróbálhat-
játok. Illetve különböző programokba csatlakozhattok itt be, melyek témája 
a feminizmus.
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trafik burger
Hamburger, pulled pork ételek

hummus
Vega-vegán ételek, tészták, húsos egytálételek

hØt dØg
Amerikai hot-dog, húsos és vega

nemo fish & chips
Halas ételek

madre pizza
Olasz pizza

taco illegal
Autentikus mexikói ételek a Takatuka színpad mellett

grünn 
Mikrozöld koncepción alapuló, vega szendvics,  
zöld ital, és saláta

meraki 
Görög gyros

bar suave
Egészséges zöldség- és gyümölcslevek

gasztro
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Ami Kolorádóban történik, az mind szuper dolog.  
Légy oly barátunk, és ne rontsd el! Mi inkább annak örülünk,  
ha hozzáteszel és magadénak érzed. A természetet pedig  
a legmesszebbmenőkig óvd.
→ Ez itt a Házirendünk. Ez a Kolorádó Fesztivál területén tartózkodó  
valamennyi látogatóra vonatkozik. A jegyet / bérletet megvásárló  
fesztiválozók, valamint az egyéb jogosultságú belépővel rendelkezők  
automatikusan elfogadják ezt.

BEJUTÁS

 ◆ Kolorádó 2021. augusztus 11-én szerdán délután 4-kor nyit és augusztus  
15-én vasárnap reggel 8-kor zár.
 ◆ Generációk találkozhatnak itt! De nem mindegy, hogyan. Kolorádóban 

tartózkodni 12 éves kor alatt ingyen, 16 év alatt szülői felügyelettel lehet, 18 év 
alattiaknak pedig megkülönböztető karszalagot adunk, mivel őket alkohol tar-
talmú itallal nem szolgáljuk ki. Eltávolítható az a kiskorú, aki szülői felügyelet 
nélkül tartózkodik 22 óra után a területen. A szabályok betartatása érdekében  
a személyzet jogosult a belépni szándékozókat az életkoruk igazolására felhívni 
– ezt vissza lehet utasítani, viszont ebben az esetben nem jöhetsz be.
 ◆ Kolorádóba belépni és ottmaradni kizárólag érvényes karszalaggal lehet, 

amit a jegyedért adunk cserébe a bejáratnál. A beváltáshoz feltétlenül őriz-
ze meg mindenki az eredetileg megvásárolt jegyeket is! A karszalag meglétét  
a rendezők ki- és belépéskor, illetve Kolorádó területén folyamatosan ellenőrzik. 
Ha nincs rajtad, vagy érvénytelen, köteles vagy elhagyni a fesztivál területét!  
És vigyázz is rá, mert ha elszakadt, sérült karszalaggal elhagyod Kolorádót, nem 
garantáljuk, hogy a bejáratnál visszaengednek a fesztiválra, az ebből adódó  
kellemetlenségért pedig felelősséget nem vállalunk.
 ◆ Ha bérletet vettél, akkor szabad a járásod – de figyelj a híreinkre, mert  

ha teltház alakul ki, akkor lehet, hogy nem tudunk hamar visszaengedni.  
A napijegyek másnap 10-ig érvényesek.
 ◆ A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk. 

Mert ilyet nem szabad csinálni! Azt pedig senkinek nem javasoljuk, hogy  
a hivatalos jegyértékesítő pontjainkon kívül vásároljon jegyet. Ugyanis az összeset 
egyedi sorszámmal és másolásvédelemmel láttuk el, amit ellenőrzünk is.
 ◆ A bérlettel érkezőknek, valamint a vendéglistásoknak minden este 10 óráig 

tudja garantálni a szervezőség a várakozásmentes bejutást.
 ◆ Az esetleges kedvezményeket csak a megfelelő jogosultság igazolása után 

áll módunkban elfogadni.
 ◆ Pénztártól való távozás után a jeggyel, fizetett illetve a visszaadott pénzösz-

szeggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el!
 ◆ Kolorádó területére belépni, onnan eltávozni csak a hivatalos bejáratokon 

keresztül lehet. Az egyéb úton való bejutással próbálkozni egyébként sem  
igazán érdemes: veszélyes, csalános, gödrös. És továbbra se feledd, a karszalag 
meglétét munkatársaink folyamatosan ellenőrzik a fesztivál területén.
 ◆ Kolorádó területére járművel behajtani tilos (kivéve a külön engedéllyel 

rendelkezőknek). A rendezvény megközelítéséhez kérjük, hogy a tömegköz-
lekedési eszközöket, a shuttle buszt, valamint a taxi szolgáltatást használd! 
Parkolási lehetősége csak a főszervezőknek van a fesztivál területén. Autóval 
kizárólag a kijelölt külső parkolóban állhatsz meg, a szabálytalan helyen  
parkoló, vagy oda behajtó gépjárműveket a hatóság elszállítja, tulajdonosai  
szabálysértési eljárás alá vonhatóak.
 ◆ Ugyan az autódnak nem, a biciklidnek van helye Kolorádóban! 
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BENTMARADÁS

 ◆ Kolorádó területéről eltávolítható az, aki mások életét, testi épségét,  
vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, a környezetet veszélyeztető, ill.  
garázda, vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít,  
más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával  
a közönségen belül békétlenséget szít.
 ◆ A Kolorádó területére történő belépésben megakadályozható az, aki 

a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá, személyi igazolvá-
nyával vagy más hitelt érdemlő okmánnyal életkorát igazolni nem tudja vagy 
korábban a fesztiválról a Házirend megsértése miatt már egyszer kiraktuk.
 ◆ Kolorádó területe magánterület, így a területéről az arra indokot adók  

kizárhatóak, eltávolíthatók (ittasok, tudatmódosító szer hatása alatt állók 
– kábítószer fogyasztása a rendezvényen egyébként is tilos! -, rendbontók,  
másokat zavaró illetve veszélyeztetők).
 ◆ Kolorádó bármely tulajdonát rongáló illetve eltulajdonító személyt  

a rendezvény területéről az üzemeltető munkatársai vagy azok megbízottjai 
kizárhatják, illetve a kár mértékétől függetlenül rendőrségi feljelentést  
tehetnek. Ne legyél rossz fej!
 ◆ A szervezők fenntartják a jogot a beengedés felülbírálására, ha úgy ítélik 

meg, hogy a vendég viselkedését, küllemét vagy mentális állapotát nem  
tartják megfelelőnek a fesztiválon való részvételre. A Kolorádó területén  
agresszíven, vagy a fesztivál atmoszférájától eltérően viselkedő, nagyon ittas 
vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személyeket a szervezőség 
saját jogkörében felszólítás után eltávolíthatja, karszalagját levághatja. Kérjük, 
hogy aki bármilyen rendbontást észlel, haladéktalanul jelezze a szervezőség 
vagy a biztonsági szolgálat felé!
 ◆ Akit a fentiek alapján a fesztivál területéről neki felróható okból eltávolítottak, 

a jegy / bérlet árát nem igényelheti vissza.
 ◆ Szeszes itallal és dohányáruval 18 év alatti személy nem szolgálható ki.  

Ennek érvényre jutása érdekében a pultoknál való kiszolgálás során az életkor 
hitelt érdemlő, okmánnyal történő igazolására hívható fel a vendég.
 ◆ Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken, igen, még itt is, a dombokon,  

hegyeken!
 ◆ A fesztivál területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle  

kereskedelmi, vendéglátóipari vagy reklámtevékenységet folytatni. Hason-
lóképpen bármilyen demonstrációt, csoportos aktivitást is csak a szervezők  
engedélyével lehet végezni. Amennyiben a szervezők úgy ítélik meg, beszün-
tethetnek bármilyen engedély nélküli megmozdulást a fesztivál területén  
és a fesztiválhoz vezető utakon.
 ◆ Kolorádóban a rendezőknek, munkatársainak, a rendőrségnek és tűzoltóknak, 

katasztrófavédelemnek az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
 ◆ Ha jófej fesztiválozó vagy, akkor is arra kérünk, hogy ne hagyd el Kolorádó 

területét, mert balesetveszélyes! Csak az arra kijelölt területen tudunk  
a biztonságos szórakozásodért jogszabályi felelősséget vállalni. Amennyiben  
átléped a fesztivál területét jelölő kordont, úgy vedd tudomásul, hogy kife-
jezetten veszélyes területen vagy, ahol a körülmények nem teszik lehetővé, 
hogy szervezők vigyázzanak rád, vagy észrevegyünk, ha esetleg rosszul lennél,  
elaludnál. Ezt a szabályt különösen az éjszakai órákban megszegő személyeket 
jogosult a szervezés a rendezvényről eltávolítani, karszalagját levágni.
 ◆ Kérjük, fokozottan vigyázz a természeti értékekre, és ne szemetelj! A fesz-

tivál egy kiemelt szépségű természetvédelmi területen kerül megrendezésre, 
ezért kérjük, hogy hulladékodat, cigarettacsikkedet, ételmaradékaidat az erre 
a célra kijelölt szemetesekbe helyezd el minden esetben.  
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Kérünk, hogy erre hívd fel ismerőseid figyelmét is, ha nem így cselekednének. 
A fákat, bokrokat, virágokat óvjátok, mint a legjobb barátaitokat!
 ◆ Figyelj a fesztiválozók testi épségére, óvjátok egymást, és haladéktalanul  

jelezzétek az egészségügyi problémákat a fesztivál területén 0-24 elérhető 
mentőtiszteknek. Az egészségügyi szolgálat pontos helyét a térképen láthatjátok. 
 
BEHOZÁS

 ◆ NE HOZZ BE, MERT TILOS: alkoholt, kábót semmi esetre sem! Továbbá  
kereskedelmi mennyiségű ételt és italt, az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál 
köteles mindenki megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak. Tilos továbbá 
behozni közbiztonságra veszélyes tárgyakat, gyúlékony anyagot, pirotechnikai 
eszközt. Ezeket elkobozhatják tőled, és a Kolorádóban tartózkodásod is labi-
lissá válik.
 ◆ DE, HOZZ BE, MERT HASZNOS: zseblámpát, fejlámpát, meleg ruhát,  

szúnyogriasztót, naptejet, hálózsákot, plédet, kispárnát, labdát, frizbit, nap-
szemüveget. Ezeket senki nem kobozza el tőled, de hasznos, ha vannak nálad.
 ◆ Házikedvencedet hozhatod, de ha mások szórakozását és testi épségét  

veszélyezteti, úgy ezt felülbírálhatjuk. De mi inkább azt javasoljuk, hogy hagyd 
otthon, mert a zene hangos lesz, az erdő meg nagy. Ha a házikedvenced  
a kutyád, úgy őt Kolorádó területére következő feltételek együttes megléte  
esetén lehet beléptetni: érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi  
veszettségoltással, egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), póráz, 
nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a fesztivál ideje alatt is elérhető) telefonszámával. 
 
HANGHATÁS, FÉNYHATÁS, RÖGZÍTÉS

 ◆ Professzionális, nagykaliberű, orbitális formátumú rögzítő berendezéseket 
csak a fesztivál által akkreditált személyek használhatnak.
 ◆ Kolorádóban csak magáncélra készíthetsz kép és hangfelvételt, a készített 

kép- és hangfelvételt nem értékesítheted, és ellenérték fejében nem hasz-
nosíthatod, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatod,  
az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem lehet nevesíteni, ezek 
a látogatók személyiségi jogait nem sérthetik. A szervezők nem vállalnak felelős-
séget arra az esetre, ha más látogatók az előzőekben foglaltakat megszegik.
 ◆ A fesztiválon a fesztivál megbízásából kép és hangfelvétel készül, melyet  

a fesztivál közzé tehet online-offline csatornákon, a médiában, plakátokon,  
az azon szereplő emberek a fesztivál felé semmilyen követeléssel nem élhet-
nek, amennyiben részt veszel a rendezvényen, hozzájárulsz, hogy arcodról és 
megnyilvánulásaidról is felvétel készülhet. A fesztivál és környékének teljes  
területe biztonsági okokból kamerákkal van felszerelve, melyek éjszakai  
képrögzítésre is alkalmasak.
 ◆ A rendezvényen extrém hang – és fényhatás érheti a látogatókat, így azon 

fesztiválozók, akik erre különösen érzékenyek, külön figyelemmel tartózkod-
janak a színpadok közelében! 
 
PROGRAMVÁLTOZÁS + EGYÉB

 ◆ Kolorádó szervezői nem szeretnének programváltoztást, de fenntartják  
ennek jogát. A program esetleges változása miatt, a bérlet vagy a napijegy ára 
nem igényelhető vissza a pénztártól való távozás után. A szervezők nem vállal-
nak felelősséget az olyan programváltozásokért, amik az előadók hibáiból vagy 
baleseteiből fakadnak!
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kÖszÖnjük, 
hogy betartod 
a szabályokat, 
érezd jól magad!

 ◆ A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk, azonban előfordulhat  
vis major eset, amikor a hatóságok rendkívüli helyzetre hivatkozva megtiltják  
a rendezvény bizonyos szakaszaiban az üzemelést, a programok megtartását, 
hogy elkerülhetőek legyenek személyi sérülések, károk. Ezen változásokért  
a szervezők nem tudnak felelősséget vállalni.
 ◆ A fesztivál szervezősége kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az 

emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért 
felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten  
kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegy ára az előző-
ekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
 ◆ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevé-

teleiddel, panaszaiddal, ötleteiddel az Információs pontok munkatársaihoz  
fordulhatsz. Köszönjük! Ha pedig még a fesztivál előtt vannak kérdéseid, azokat 
privát üzenetben a Facebookon, vagy e-mail formájában tegyétek fel. 
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támogatók


