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„Azt tapasztaltuk, hogy a szerdai tánc-
házunkba van aki heti rendszeresség-
gel utazik 100–120 kilométert, hogy 
itt lehessen és ma már egyértelmű, 
hogy a folk az egyik legéletképesebb 
műfaj. Elképesztő erő, energia van a 
népzenében, amire vevők a tizen-
huszonévesek is” – mondta Horváth 
László igazgató.
Először Szegeden indultak el ősszel 
havonta egyszer a fonós esték Fonó 
Klub Szeged néven, ahol az erdélyi vo-
nós és balkáni táncház éppen úgy 
megtalálható a programban, mint a 
délszláv tamburamuzsika és moldvai 
zenék. Áprilisban ezt követte a Jászság 
Népi Együttessel közösen megvalósí-
tott jászberényi klub is, aminek sajá-
tossága, hogy délután gyermek tánc-
házat is tartanak táncoktatással, majd 
az este már a felnőtt táncosoké. Má-
jusban elindult a villányi Fonó Klub a 
Gál Pincével együttműködésben – ez-
zel belakva egy teljesen új, de a mulat-
sághoz mégsem idegen közeget, egy 
borászatot. „Fontos, hogy elérhető le-
gyen saját népi kultúránk az ország-
nak több pontján és hogy mindezt 
hiteles zenészek, táncosok képvisel-
jék” – mondják a szervezők.
Hogy a folk mennyire népszerű, mu-
tatja az is, hogy a Fonó egyre több 
meghívást kap nyári fesztiválokra. A 
Művészetek Völgyében évek óta jelen 
vannak és a kishegyesi Dombosfestre 
is ők szervezik a népzenei és világze-
nei programot. Idén először a Fishing 
on Orfű egyik külső helyszíneként 
mutatkoznak be: a szabadtéri színpa-
don táncházak, folkkocsma, világ-, 
népzenei-, valamint etno-jazz koncer-
tek váltják egymást, délutánonként 
pedig mindezekről lehet a részvevők-
kel beszélgetni a szabadegyetemen. 
Olyan alkotók szerepelnek a prog-
ramban mint Dresch Mihály és Lajkó 
Félix, a Buda Folk Band, a Góbé és a 
Cimbaliband, a Berecz család vagy 
Pál István Szalonna prímás. Az Ör-
dögkatlan Fesztivál idei díszvendége 
is a Fonó lesz, van tehát hova menni 
népzenét hallgatni a nyár folyamán.
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Bővebb információ a programokról: 
www.fono.hu

Terjeszkedik a Fonó
A Fonó Budai Zeneház már régóta kinőtte a Sztregova 
utcai épület falait. Noha évek óta szerveznek házon kívül 
is eseményeket, többek között két fesztivált is – a novem-
beri Héttorony Fesztivált és a májusi Budapest Folk Festet –, 
idén elindították első rendszeres klubjukat Szegeden, ami 
további helyszínekkel bővül a nyár folyamán.
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 A Fonó-rendezvények gyakori szereplői: a Zűrös Banda és a Buda Folk Band
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