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UTAZÁSI INFORMÁCIÓK

vasúti menetrend
Július 9. péntek
Pécs-Villány: 16:36  17:15  18:36  20:45  22:45
Villány-Pécs: 19:59  21:51

Július 10. szombat 
Pécs-Villány: 13:15   14:36  16:36  17:15    18:36
      20:45  22:45
Villány-Pécs: 04:27  19:59  21:51

Július 11. vasárnap
Villány-Pécs:   01:00 (Fesztiválvonat)   04:27

JEGYÁRAK

Helyszínen:
Péntek: 2000 Ft   |   Szombat: 2500 Ft
2 napos bérlet: 4000 Ft
elővételben:
2 napos bérlet: 3000 Ft (www.jegymester.hu)

(14 év alatt a belépés ingyenes!)

MINDEN JEGYVÁSÁRLÓ AJÁNDÉK KUPONT KAP!
• A hatályos jogszabályok értelmében az ese-
ményre való belépés és a rendezvényen való részvétel
kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkező
vendégek számára lehetséges.

• A védettségi igazolványt a beléptetéskor személyi
igazolvánnyal együtt be kell mutatni a biztonsági 
szolgálat munkatársainak a jegyvásárlást megelőzően.

• 18 éves kor alatti személy csak védettségi
igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében vehet
részt a rendezvényen.

• 14 év alatt a belépés ingyenes, azonban 
a beléptetéskor kötelező a gyermek életkorát
 igazoló okmány felmutatása.ROZÉMARATON ÚTVONAL

További információk:
+36 72 592 937

rendezvenyter@villany.hu
www.villanyiborfesztival.hu/roze

www.facebook.com/rozefesztival

SZERVEZŐ: TÁMOGATÓK:

A RENDENDEZVÉNY HIVATALOS 
PARTNERE: KOMMUNIKÁCIÓS PARTNER:

07.10.

Fesztiválbusz
PÉCS - VILLÁNY
Indul      Érkezik
 19:00     19 :55
 20:00     20:50
 23:50     00:40
 00:20     01 :05

Megállók: Pécs Főpályaudvar-Árkád-Siklósi út (Temető  dél)
-Kozármisleny-Újpetre-Palkonya-Villány útvonalon

VILLÁNY - PÉCS
Indul      Érkezik
 22:45      23:40
 23:15      00:10
 01 : 15      02:05
 01:45      02:35

CÉL

START
FRISSÍTŐPONT

Focipálya

Sétány



JÚLIUS 9. PÉNTEK
18:00  ÖRDÖGI KÖR – FUTAVILLÁNY FUTÓVERSENY
Baross Gábor utca – Petőfi utca sarka
Negyedmaraton (kb. 10,5 km) a villányi szőlő-
hegyen az Ördögárok érintésével a FutaFöld SE 
szervezésében. Nevezés a helyszínen és online:
https://www.futafold.se/ordogi-kor/

18:20  BORRENDI MEGNYITÓ
Rendezvénytér
A Villányi Borrend tagjainak ünnepélyes megnyitója.

18:30  THE MINDS
Rendezvénytér
A pécsi The Minds pop-rock zenekari formáció angol 
és magyar nyelvű dalaikkal a régió egyik kedvelt fesz-
tivál- és klubzenekara.

21:00  SOULWAVE
Rendezvénytér
Nagyívű refrének, metafori-
kus dalszövegek, mindez 
a modern akusztikus 
popzene köntösébe 
bújtatva. Dalaik évek 
óta tarolnak a rádiók
toplistáin, 2018-ban 
pedig Fonogram-díjjal
jutalmazták a zenekart
„az év felfedezettje”
kategóriában.

22:00  BOHEMIAN BRASS BAND
Rendezvénytér
A villányi és beremendi zenészek formációja ismét el-
hozza a legjobb slágereket.

23:00  UTCABÁL – NGR MUSIC GROUP
Rendezvénytér
Igazi party-hangulat éjszakába nyúlóan az örökzöl-
dektől egészen a mai slágerekig.

JÚLIUS 10. SZOMBAT
15:00  ROZÉ SZÉPSÉGVERSENY – JELMEZMUSTRA
Villányi Sportpálya
A futóversenyen indulók legötletesebb jelmezeinek és 
kiegészítőinek nyilvános mustrája. 

15:00  LEGROZÉBB VERSENY – JELENTKEZÉS
Villányi Sportpálya

15:30  ROZÉMARATON – KÖZÖS BEMELEGÍTÉS
Villányi Sportpálya
A futóverseny előtti közös bemelegítés Csuka
-Maul Anikóval és a fitRbox csapatával.

16:00  ROZÉMARATON – BULIFUTÁS
Villányi Sportpálya
A rózsaszín futóverseny során a 3 km-es távon 
fröccs és málnaszörp frissítő várja a résztvevőket,
akik zenés felvezetéssel, igazi karneváli hangulatban 
futhatják végig a távot.

Nevezés: 
július 10-én a Villányi Ren-
dezvénytéren a Rozé-
Maraton regisztrációs
pavilonjában 10.00 – 15:30 
óra között vagy online: 
www.villanyiborfesztival.hu/
roze/rozemaraton/

A részvétel feltétele: 
minimum 1 db rózsaszín
ruhadarab vagy kiegészítő
viselése.

17:30  FARKASHÁZI RÉKA ÉS A TINTANYÚL 
  GYEREKKONCERT AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
Rendezvénytér
Hazai kortárs költők meg-
zenésített versei mellett
a zenekar saját szövegei és
dalai is felcsendülnek, melyek
a családról, a barátságról,
szerelemről, emberségről, 
összetartozásról szólnak.

18:00  VILLÁNYI FÚVÓSZENEKAR
Diófás tér
A Villányi Német Ifjúsági Fúvószenekar hagyo-
mányápoló feladatának eleget téve elsősorban 
magyarországi német zeneműveket ad elő, de a 
repertoárban más népek zenéi és modern zenei fel-
dolgozások is helyet kapnak.

18:30  ROZÉ SZÉPSÉGVERSENY, LEGROZÉBB – 
 EREDMÉNYHIRDETÉS
Rendezvénytér
A buli-futóversenyen indulók legötletesebb jelmeze-
inek és kiegészítőinek színpadi zsűrizése. A nyilvános 
jelmezmustra 15 órakor kezdődik!

19:20  MADE IN B
Rendezvénytér
„Elviszlek Villányba” című legújabb 
dalukkal már júniusban a villányiak 
szívébe lopta magát a Made in B. A 
Rozé Fesztiválra is a felhőtlen jóked-
vet és kiváló saját dalait hozza majd a 
pécsi pop / hip-hop csapat.

21:00  BRAINS
Rendezvénytér
A Brains Magyarország egyik 
legnépszerűbb elektronikus  ze-
nét játszó koncertzenekara: 
országszerte teltházas klub-
koncertek és nagyszínpados 
fellépések igazolják a csa-
pat előkelő helyét a hazai és 
nemzetközi zenei palettán.

22:30  BAND OF STREETS
Rendezvénytér
Hogy milyen az amerikai stílusú rezes utcazene? A 
Band Of StreetS fúvósbanda fergeteges produkciója
mindezt most Villányban is megmutatja. Készülj a 
táncra és a vidámságra!

23:00 Cocktail Band
Rendezvénytér
A Cocktail Band party-zenekar minőségi, 100% élőze-
néje garancia a fergeteges hangulatra.


