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18. Budapesti NemzetkÃ¶zi Bor- Ã©s PezsgÅ‘fesztivÃ¡l 2009 A Magyar SzÅ‘lÅ‘- Ã©s BorkultÃºra Nonprofit Kft. idÃ©n is magas
szÃ-nvonalÃº BorfesztivÃ¡lt szervez, Ã©s arra tÃ¶rekszik, hogy a sok Ã©v alatt Ã¶sszegyÅ±jtÃ¶tt tapasztalatok, kapcsolatok,
vÃ©lemÃ©nyek segÃ-tsÃ©gÃ©vel a minden Ã©vben egyre tÃ¶kÃ©letesebb Ã¶sszmÅ±vÃ©szeti fesztivÃ¡lt minden lÃ¡togatÃ³ sz
felejthetetlen Ã©lmÃ©nnyÃ© varÃ¡zsolja
Borok, emberek, mosolyok
SzebbnÃ©l szebb borok, kulinÃ¡ris Ã©lmÃ©nyek, lÃ¡tvÃ¡ny, zene, hangulatos Ã¼nnepi forgatag, tÃ¶bb mint 200 borÃ¡szat 15
orszÃ¡gbÃ³l, kÃ¶zel 60 szÃ-nvonalas, szÃ³rakoztatÃ³, kulturÃ¡lis produkciÃ³.

A 18 Ã©ve tartÃ³ tÃ¶retlen siker idÃ©n is folytatÃ³dik! FÃºjhat a szÃ©l, eshet az esÅ‘ vagy sÃ¼thet forrÃ³n a nap, a BorfesztivÃ¡
idÃ©n is sok tÃ-zezer gyakorlÃ³ Ã©s leendÅ‘ borkedvelÅ‘nek, szakmabÃ©linek kÃ-nÃ¡l alkalmat szÃ¡mtalan csoda megismerÃ©
Aki szeptember mÃ¡sodik hetÃ©ben ellÃ¡togat a Budai VÃ¡rba, az megkÃ³stolhatja a legkivÃ¡lÃ³bb magyar Ã©s kÃ¼lfÃ¶ldi
borokat, szemÃ©lyesen talÃ¡lkozhat e nemes italok alkotÃ³ival, mikÃ¶zben nÃ©pszerÅ±, a borhoz, a borkultÃºrÃ¡hoz kÃ¶tÅ‘dÅ‘
kulturÃ¡lis Ã©s gasztronÃ³miai Ã©lmÃ©nnyel gazdagodhat, megismerheti a borkultÃºrÃ¡hoz kapcsolÃ³dÃ³ mÅ±vÃ©szeteket,
hagyomÃ¡nyokat.
A tÃ¶kÃ©letes idÅ‘ kivÃ©telÃ©vel minden mÃ¡st garantÃ¡lunk:
- kivÃ¡lÃ³ borokat, gazdag Ã©telkÃ-nÃ¡latot,
- bepillantÃ¡st a borkÃ³stolÃ¡s mÅ±vÃ©szetÃ©be, a kultÃºrÃ¡lt borfogyasztÃ¡s elsajÃ¡tÃ-tÃ¡sÃ¡nak lehetÅ‘sÃ©gÃ©t,
- magas szÃ-nvonalÃº szervezÃ©st, rengeteg lÃ¡tnivalÃ³t, hangulatos forgatagot, felejthetetlen produkciÃ³kat,
- kizÃ¶kkenÃ©st a hÃ©tkÃ¶znapok sodrÃ¡sÃ¡bÃ³l,
- Ã-zek-illatok kavalkÃ¡djÃ¡t, mosolygÃ³s arcokat, leendÅ‘ ismerÅ‘sÃ¶ket, barÃ¡tokat.

Ha barÃ¡tsÃ¡gok nem is mindenkor kÃ¶tÅ‘dnek, de legalÃ¡bb egy bort mindenki a szÃ-vÃ©be zÃ¡r majd. Ebben biztosak
vagyunk.
A BorfesztivÃ¡l programjai:
BorkiÃ¡llÃ-tÃ¡s Ã©s VÃ¡sÃ¡r
IdÅ‘pont: Szeptember 9-13.
HelyszÃ-n: Budai VÃ¡r teraszai
A rendezvÃ©ny fÅ‘ esemÃ©nye az 5 napon Ã¡t tartÃ³ BorkiÃ¡llÃ-tÃ¡s Ã©s VÃ¡sÃ¡r (BorfesztivÃ¡l), amelyenÂ MagyarorszÃ¡g
borÃ¡szainak szÃ-ne-java kÃ-nÃ¡lja kÃ³stolÃ¡sra legszebb borait, valamint a hazai nedÅ±k mellett neves borkereskedÅ‘k Ã©s a
vendÃ©gorszÃ¡g jÃ³voltÃ¡bÃ³l szÃ¡mos kÃ¼lfÃ¶ldi bor is bemutatÃ¡sra kerÃ¼l. IdÃ©n a 100 Ã©ves mÃºltra visszatekintÅ‘ spany
Freixenet Csoport hozza el a rÃ©giÃ³ kÃ¼lÃ¶nlegessÃ©geit. TÃ¶rekszÃ¼nk arra, hogy a BorfesztivÃ¡lon mÃºltunk mÃ©ltÃ¡n
hÃ-res Ã©teleit a magyar hagyomÃ¡nyokat megÅ‘rizve mutassuk be, mÃ©gis alkalmazkodjunk a mai kor Ã©s az igÃ©nyes
kÃ¶zÃ¶nsÃ©g elvÃ¡rÃ¡saihoz. Az egyszerÅ±bb Ã©telek mellett rengeteg Ã-nyenc falat vÃ¡rja a vendÃ©geket, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt
Ã©s bogrÃ¡csÃ©telek, halÃ¡szlÃ©, kemencÃ©ben, egÃ©szben sÃ¼lt harcsa, haltÃ¶pÃ¶rtyÅ±, tÃ¶ki pompos, ropogÃ³s rÃ©tese
pÃ©ksÃ¼temÃ©nyek, szendvicsek, juh-, kecske-, tehÃ©nsajtok, borkorcsolyÃ¡k. A BorkiÃ¡llÃ-tÃ¡s Ã©s VÃ¡sÃ¡rra elÅ‘vÃ©telben
vÃ¡sÃ¡rolni a jegymester.hu oldalon lehet!Â TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³k...

Boregyetem
IdÅ‘pont: Szeptember 7-9. 16-19 Ã³rÃ¡ig
HelyszÃ-n: Magyar KultÃºra AlapÃ-tvÃ¡ny SzÃ©khÃ¡za
A rendezvÃ©nysorozat -mint minden Ã©vben- a Boregyetem programmal kezdÅ‘dik. A hÃ¡rom nap alatt neves szakemberek
segÃ-tsÃ©gÃ©vel laikusok, borkedvelÅ‘k, szakmabeliek sajÃ¡tÃ-thatjÃ¡k el, illetve gyakorolhatjÃ¡k a borkÃ³stolÃ¡s tudomÃ¡nyÃ¡n
alapjait. A rÃ©sztvevÅ‘k szÃ¡mos Ãºj informÃ¡ciÃ³t kapnak a magyar bor mÃºltjÃ¡rÃ³l, jelenÃ©rÅ‘l Ã©s jÃ¶vÅ‘jÃ©rÅ‘l. IdÃ©n tÃ¶b
szÃ³ lesz a Cava-rÃ³l, a spanyol minÅ‘sÃ©gi pezsgÅ‘rÅ‘l, a pezsgÅ‘bontÃ¡s fortÃ©lyairÃ³l, bemutatkozik a BorfesztivÃ¡l
dÃ-szvendÃ©ge, a spanyol Freixenet Csoport, Ã©s betekintÃ©st lehet nyerni a nemzetkÃ¶zi borversenyek Ã©s a soproni
KÃ©kfrankos vilÃ¡gÃ¡ba. TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³k...

SzÃ¼reti felvonulÃ¡s
IdÅ‘pont: Szeptember 12.
HelyszÃ-n: Budai VÃ¡r
Magyar viseletÃ¼nk, nÃ©pzenÃ©nk, tÃ¡ncunk, alakoskodÃ³ szokÃ¡saink sokszÃ-nÅ±sÃ©gÃ©t idÃ©n mintegy 800 fÅ‘t megmoz
szÃ¼reti felvonulÃ¡sba foglalva mutatjuk be a kÃ¶zÃ¶nsÃ©gnek. A menetet a vendÃ©gorszÃ¡g hagyomÃ¡nyÅ‘rzÅ‘i, a
magyarorszÃ¡gi borvidÃ©kek elÃ¶ljÃ¡rÃ³i, borrendjei, borbarÃ¡t egyesÃ¼letei, valamint a borrÃ©giÃ³kat kÃ©pviselÅ‘ nÃ©ptÃ¡nc
egyÃ¼ttesek tagjai alkotjÃ¡k. TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³k...

https://www.boresvad.hu
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GÃ¡lakoncert BogÃ¡nyi Gergellyel
IdÅ‘pont: Szeptember 18.
HelyszÃ-n: MÅ±vÃ©szetek PalotÃ¡ja
A BorfesztivÃ¡l kulturÃ¡lis programjÃ¡nak zÃ¡rÃ³ esemÃ©nye a GÃ¡lakoncert, amely a MÅ±vÃ©szetek PalotÃ¡jÃ¡ban kerÃ¼l
megrendezÃ©sre az Ã“budai Danubia Zenekar Ã©s a neves zongoramÅ±vÃ©sz kÃ¶zremÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©vel. Az idei programon
Weber, Berlioz, Mendelssohn Ã©s Csajkovszkij vilÃ¡ghÃ-rÅ± zeneszerzÅ‘k hangulatos mÅ±veivel ismerkedhetnek meg a
komolyzene rajongÃ³i. TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³k...

JÃ³tÃ©konysÃ¡gi borÃ¡rverÃ©s
IdÅ‘pont: Szeptember 17.
HelyszÃ-n: HadtÃ¶rtÃ©neti MÃºzeum
A vacsorÃ¡val egybekÃ¶tÃ¶tt jÃ³tÃ©konysÃ¡gi borÃ¡rverÃ©sen a fogÃ¡sok kÃ¶zÃ¶tt a felajÃ¡nlott tÃ©telek termelÅ‘itÅ‘l kÃ³stolha
borokat a licitÃ¡lÃ³k, Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k. A hazai borÃ¡szok kivÃ¡lÃ³ borai kerÃ¼lnek kalapÃ¡cs alÃ¡, a befolyt Ã¶sszeg idÃ©n is a
Magyar MÃ¡ltai SzeretetszolgÃ¡lat cÃ©ljaira kerÃ¼l felajÃ¡nlÃ¡sra. TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³k...

SzÃ¼reti Sokadalom
IdÅ‘pont: Szeptember 5-6.
HelyszÃ-n: SzabadtÃ©ri NÃ©prajzi MÃºzeum, Szentendre
A BorfesztivÃ¡lt megelÅ‘zÅ‘ hÃ©tvÃ©gÃ©n a Szentendrei SzabadtÃ©ri NÃ©prajzi MÃºzeumban (Skanzen) zajlÃ³ kÃ©tnapos Sz
Sokadalom hagyomÃ¡nyos kÃ-sÃ©rÅ‘ rendezvÃ©nye a BorfesztivÃ¡lnak. A hÃ©tvÃ©gi jÃ³kedvet kÃ©zmÅ±vesek, nÃ©ptÃ¡nc
egyÃ¼ttesek, vÃ¡sÃ¡ri komÃ©diÃ¡sok Ã©s furfangos jÃ¡tÃ©kok biztosÃ-tjÃ¡k. TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³k...

MÅ±vÃ©szeti KiÃ¡llÃ-tÃ¡s
IdÅ‘pont: Szeptember 5-6.
HelyszÃ-n: SzabadtÃ©ri NÃ©prajzi MÃºzeum, Szentendre
A Magyar Nemzeti GalÃ©riÃ¡ban a BorfesztivÃ¡l keretÃ©n belÃ¼l minden Ã©vben nyÃ-lik egy kiÃ¡llÃ-tÃ¡s. Idei kiÃ¡llÃ-tÃ¡sunk a
borcÃ-mkÃ©k segÃ-tsÃ©gÃ©vel igyekszik felvÃ¡zolni a hatÃ¡rokon belÃ¼li Ã©s azokon tÃºli bortermÅ‘ tÃ¡jak tÃ¶rtÃ©netÃ©t az
Ã©vektÅ‘l napjainkig. A mÃºlt kincsei irÃ¡nt Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k megismerhetik a 19. szÃ¡zad vÃ©gi MagyarorszÃ¡gÃ¡t, a mÃºltbÃ©li T
hegyaljÃ¡t, a magyar pezsgÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©s elmÃºlt 127 Ã©vÃ©t, valamint a borcÃ-mke korszakok esztÃ©tikÃ¡jÃ¡t.Â TovÃ¡bbi
informÃ¡ciÃ³k...

DÃ-szvendÃ©g: Freixenet Csoport - SpanyolorszÃ¡g
Az idei Budapesti NemzetkÃ¶zi Bor- Ã©s PezsgÅ‘fesztivÃ¡l dÃ-szvendÃ©ge a katalÃ¡n Freixenet (ejtsd: frezsenet) Csoport.
MagyarorszÃ¡g legkiemelkedÅ‘bb borszakmai rendezvÃ©nye 18 Ã©ves tÃ¶rtÃ©nelmÃ©ben elÅ‘szÃ¶r ad lehetÅ‘sÃ©get
bemutatkozÃ¡sra egy bortermelÅ‘ cÃ©gnek, nem pedig egy borvidÃ©knek. TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³k...
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