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A â€žBartÃ³k +â€¦â€• Miskolci NemzetkÃ¶zi OperafesztivÃ¡l rendezvÃ©ny sorozatÂ rÃ©szekÃ©nt idÃ©n 6-ik alkalommal kerÃ¼
megrendezÃ©sre, a Miskolci BorfesztivÃ¡l Ã©s KÃ©zm?ves VÃ¡sÃ¡r. RendezvÃ©nyÃ¼nk cÃ©lja, hogy a borkultÃºra Ã©s a kÃ©
hagyomÃ¡nyok tiszteletÃ©n keresztÃ¼l,kapcsolÃ³djunk Ã©s tÃ¡mogassuk az OperafesztivÃ¡l mÃ©lyen kulturÃ¡lis alap eszmÃ©j
Az operÃ¡k szÃ¡mos helyen kapcsolÃ³dnak a borhoz Ã©s a vÃ¡rosi polgÃ¡ri Ã©lethez, rendezvÃ©nyÃ¼nkkel ennek a hangulatÃ
szeretnÃ©nk felidÃ©zni. Az OperafesztivÃ¡llal kÃ¶zÃ¶s cÃ©lunk, hogy az OperafesztivÃ¡l el?adÃ¡sait lÃ¡togatÃ³ kÃ¶zÃ¶nsÃ©g
kulturÃ¡lt szÃ³rakozÃ¡si lehet?sÃ©gre leljen a belvÃ¡rosban a fesztivÃ¡l teljes id?tartama alatt mind a nappali mind az esti
Ã³rÃ¡kban. Minden Ã©vben egyre tÃ¶bb kÃ©zm?ves Ã©s borkiÃ¡llÃ-tÃ³ vesz rÃ©szt a rendezvÃ©nyen, ahol egyre tÃ¶bb
gasztronÃ³miai Ã©rdekessÃ©gekkel is talÃ¡lkozhat a minden Ã©vben nÃ¶vekv? szÃ¡mÃº lÃ¡togatÃ³ kÃ¶zÃ¶nsÃ©g. A Miskolci
NemzetkÃ¶zi OperafesztivÃ¡l immÃ¡r 7 Ã©ves mÃºltra tekint vissza. A kiegÃ©szÃ-t? rendezvÃ©nyÃ¼nk a kezdetekt?l jelen van,
kiegÃ©szÃ-ti, tÃ¡mogatja, szÃ-nesÃ-ti az OperafesztivÃ¡lt. TÃ¶rtÃ©nelmi hagyomÃ¡nyok Miskolc vÃ¡ros tradicionÃ¡lis
borkereskedelemi hagyomÃ¡nyokkal rendelkez? vÃ¡ros.
A vÃ¡ros a fÃ¶ldrajzi fekvÃ©sÃ©nek kÃ¶szÃ¶nhet?en az orszÃ¡gutak talÃ¡lkozÃ¡sa miatt, nagyon jÃ³ adottsÃ¡gokkal rendelkeze
ahhoz, hogy a kÃ¶rnyÃ©k- a kÃ¶zÃ©pkorban is hÃ-res borvidÃ©keinek borait (Eger, Tokaj), illetve az Avasi hegyen Ã©s a
kÃ¶rnyÃ©kbeli dombokon talÃ¡lhatÃ³ sz?l?k termÃ©sÃ©b?l kÃ©szÃ¼lt borokat Ã©rtÃ©kesÃ-tse. A vÃ¡ros kÃ¶zvetlen kiindulÃ³
Ã©szaki irÃ¡nyba Kassa Ã©s KrakkÃ³ felÃ©.
A virÃ¡gzÃ³ borkereskedelemre utalÃ³ jeleket napjainkban csak nyomokban talÃ¡ljuk. Ilyen az Avasi tÃ¶rtÃ©nelmi pincesor
a rendezvÃ©ny kÃ¶zvetlen kÃ¶zelÃ©ben, vagy a Miskolc VÃ¡ros cÃ-merÃ©ben talÃ¡lhatÃ³ sz?l?m?velÃ©sre, borÃ¡szatra utalÃ
A rendezvÃ©ny programjai A Miskolci BorfesztivÃ¡lon szakmai rendezvÃ©nyeket szervezÃ¼nk, borkÃ³stolÃ¡st tartunk,
bemutatjuk a kÃ¶rnyÃ©kbeli borok mellet az orszÃ¡g tÃ¡volabbi borÃ¡szatait.
A rendezvÃ©ny helyt ad a mÃ¡r Ã©vek Ã³ta nÃ©pszer? operafesztivÃ¡lhoz kapcsolÃ³dÃ³ programoknak, el?adÃ¡soknak,
fellÃ©pÃ©seknek. Az ErzsÃ©bet tÃ©ren az operafesztivÃ¡l zenei kÃ-nÃ¡latÃ¡hoz illeszked? el?adÃ¡sokat szervezÃ¼nk, Ã-gy a
borfesztivÃ¡l kÃ¶zÃ¶nsÃ©ge lÃ¡gy muzsikaszÃ³ mellett, fogyaszthatja a finom borokat.Â
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