JEGYEK
VIP bérlet / 3 napos
Elővételben szeptember 30-ig: 7.500 Ft
Október 1-től és a helyszínen: 9.000 Ft

Normál bérlet / 3 napos
Elővételben szeptember 30-ig: 2.000 Ft
Október 1-től és a helyszínen 3.500 Ft

Belépésre jogosít a fesztivál területére
péntektől
vasárnapig,
a
verseny
területére szombaton 18:00-22:00 között
és vasárnap 10:00 órától egész nap.

Belépésre jogosít a fesztivál területére
péntektől
vasárnapig,
a
verseny
területére szombaton 18:00-22:00 között
és vasárnap 10:00 órától egész nap.

A VIP bérletek az alábbi extra szolgáltatásokat tartalmazzák:
•
1 db BBQ kóstolótál a Céltorony
Grill & BBQ jóvoltából
•
1 db Tállyoló kézműves sör a Fehér
Nyúl jóvoltából
•
1 db borútlevél kóstolási lehetőséggel a tállyai borospincékben

Napijegyek
Elővételben szeptember 30-ig: 1.000 Ft
Október 1-től és a helyszínen: 1.500 Ft
A rendezvény 18 éves korig ingyen látogatható. Tállyai lakosok számára a
rendezvény ingyenes.

A bérletekkel a fesztivál minden programja szabadon látogatható, bizonyos programokra kiegészítő jegy
vásárlása szükséges, melynek árát a programok mellett feltüntettük. A bérlet megvásárolható elővételben a
jegy.hu internetes jegyértékesítési rendszerén keresztül bankkártyával, valamint az Interticket hálózatába tartozó jegyirodákban személyesen. Jegyirodák listája: https://www.jegy.hu/jegyirodak
A bérlet a fesztivál helyszínén is megvásárolható az információs- és jegyeladási pontokon készpénzért. Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a helyszíni jegypénztárban nincs lehetőség bankkártyás fizetésre.
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy Tállyán nem található bankjegykiadó automata, a legközelebbi bankjegykiadó automata Szerencsen található. Az online vásárolt jegyeket az információs- és jegyeladási pontoknál a
kapott vonalkódos visszaigazolás (PDF vagy mobiltelefonon történő) bemutatásával karszalagra kell cserélni.
A fesztivál programjai csak érvényes, csuklón viselt karszalaggal látogathatók. A sérült, átragasztott, elvágott,
megbontott, kézfejen könnyen áthúzható karszalag érvénytelen. Az ellopott, elhagyott, sérült karszalagot
nem tudjuk pótolni. A karszalag másra át nem ruházható. A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Aktuális információk a programok változásairól a honlapunkon vagy Facebook oldalunkon keresztül elérhetőek.
Ügyfélszolgálat: info@tallya-bbq.hu | +36 70 583 5296

TÁMOGATÓINK
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INFO
Tállya BBQ Verseny & Fesztivál
A Tállya BBQ a magyar barbecue-zás egyik legnagyobb ünnepe, legfontosabb
seregszemléje. Az eseményt 2018-ban második alkalommal rendezi meg a Tállyáért
Egyesület a tokaji világörökségi borvidék szívében, Tállyán, az amerikai KCBS - Kansas City Barbecue Society védnöksége alatt és versenyrendszere alapján, valamint
a BBQ Network szakmai felügyeletével. A tavalyi rendezvény volt az első hivatalos,
pontszerző barbecue verseny Magyarországon. A KCBS verseny során nagyszámú
hazai és külföldi BBQ-csapat fog egymással megmérkőzni, az Európa minden szegletéből érkező csapatok - köztük a magyarországi barbecue szakmai közösség
színe-java - 6 kategóriában küzdenek meg a dobogós helyezésekért.
Mi a BBQ?
Az Amerika déli államaiból származó, évszázados hagyományú tradicionális barbecue nem grillezést jelent: a hús fatüzeléses szmókerekben, lassú füstön sül, alacsony hőmérsékleten, hosszú órákon át. Igazi low & slow életfilozófia, a húskészítési
eljárások királya. A barbecue az egyik legdinamikusabban növekvő kulturális irányzat világszerte, az amerikai vidéki kultúra egyik utolsó fellegvára, amely az utóbbi
években az európai régiókban is, így Magyarországon is óriási népszerűségre tett
szert. Amit a barbecue képvisel: hagyománytisztelet, alaposság, idő, alázat.
A KCBS - Kansas City Barbecue Society
A KCBS fő küldetése a barbecue népszerűsítése, védelme és fejlesztése, minél több
ember bevonásán és oktatásán keresztül. A világ első számú barbecue-szervezete
30 éve működik és 20.000 tagot számlál a világ minden részén. A versenyszervezet
világszerte több mint 500 versenyt védnököl, melyek a KCBS szigorú szabályzata
szerint zajlanak. A szabályok meghatározzák az elvárt formázást, sütést és tálalást,
de teret hagynak az egyéni kreativitásnak is. KCBS versenyeket szinte minden
hétvégén rendeznek Európa legkülönfélébb szegleteiben, amatőr és profi csapatok
részvételével. A KCBS 2017-ben megérkezett Magyarországra, így végre a hazai barbecue-hívek is megismerhetik és részesei lehetnek a KCBS féle tudásbázisnak és
versenyrendszernek.

IMPRESSZUM
Felelős kiadó:
Tállyáért Egyesület
Márton Péter
3907 Tállya, Rózsa utca 9.
Grafika: Haraszti Ágnes
Nyomdai munkák:
Polgár János
Polgár és Apja Kft.
2013 Pomáz, Erkel Ferenc utca 10.

Szerkesztő: Haraszti Ágnes
Szerkesztőség:
info@tallyaertegyesulet.com
Megjelenik 5.000 példányban
A műsorváltozás jogát fenntartjuk. A
műsorfüzetben megjelenő hirdetések
tartalmáért és a képek jogtisztaságáért
a kiadó nem vállal felelősséget.
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VERSENYTERÜLET

Promenád sétány (Kossuth utca - Bem utca)
19:00 Hivatalos versenykezdés

10.12. péntek
14:00-18:00 Csapatok érkezése (a versenyterület zárt)

10.14. vasárnap
10:00 A rendezvény megnyitása a
nagyközönség felé

10.13. szombat
9:00-13:00 Csapatok érkezése (a versenyterület zárt)
18:00-22:00 A versenyterület megnyitása és bemutatása az érdeklődőknek

11:30-14:00 A versenyművek beadása a
versenybírók elé
16:30 Eredményhirdetés

FESZTIVÁL

Maillot kastély és kertje (Rákóczi út 16-18.)

10.12. péntek

10.13. szombat

16:00-20:00 | Food Truck sétány

10:00-23:00 | Food Truck sétány

Helyszín: Maillot kastély udvara

Helyszín: Maillot kastély udvara

16:00-20:00 | Piactér

10:00-23:00 | Piactér

Helyszín: Maillot kastély udvara

Helyszín: Maillot kastély udvara

16:00-20:00 | Borudvar

10:00-16:00 | A Tarisznyás Műhely
kézműves foglalkozásai gyerekeknek

Helyszín: Maillot kastély udvara

Helyszín: Maillot kastély udvara

19:00 | Csík János & a Mezzo: Szép a
tavasz, szép a nyár

10:00-16:00 | Fűz népi játéktér

Helyszín: Maillot kastély tetőtér

Helyszín: Maillot kastély

10:00-16:00 | Ugrálóvár és arcfestés
Helyszín: Maillot kastély udvara

21:00 | Petőfi Rádió Sláger Party / DJ Izil
Helyszín: Maillot kastély tetőtér
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11:00-17:00 | GálikLevi Lounge & Wine
Helyszín: Nagyszínpad

14:00-22:00 | Borudvar
Helyszín: Maillot kastély udvara

14:00-18:00 | Pincejárat
Helyszín: Tállyai pincék

15:00 | Kaláka Pince: Tállya borai és a
világ első dűlőbesorolása
A program előzetes regisztrációhoz kötött.
Részvételi díj: 4000 Ft
Regisztráció: info@tallya-bbq.hu
Maximális létszám: 14 fő
Helyszín: Kaláka Pince (Rákóczi utca 79.)

17:00 | A Magyar Bor Ünnepe / Furmint
mustra

10.14. vasárnap
10:00-18:00 | Food Truck sétány
Helyszín: Maillot kastély udvara

10:00-18:00 | Piactér
Helyszín: Maillot kastély udvara

10:00 | A Tállya BBQ verseny megnyitása a nagyközönség felé
Helyszín: Promenád sétány

11:00 | Dűlőtúra az Oroszlános Borhotel
szervezésében
Indulás az Oroszlános Borhotel kapujától.
A túrán 1.000 Ft-os sétajeggyel lehet részt
venni, mely tartalmazza a túravezetés és a
borkóstolás árát.

Helyszín: Maillot kastély tetőtere

13:00 | Purple Sunset
Helyszín: Nagyszínpad

14:00-18:00 | Borudvar
Helyszín: Maillot kastély udvara

15:00 | Budai Project & Harsányi
Levente
Helyszín: Nagyszínpad

18:00-22:00 | A Tállya BBQ versenyterület megnyitása és bemutatása az
érdeklődőknek

17:00 | A Tállya BBQ verseny eredményhirdetése
Helyszín: Nagyszínpad

Helyszín: Promenád sétány

19:00 | A Tállya BBQ verseny hivatalos
kezdése
Helyszín: Promenád sétány

19:00 | Tóth Vera Quartet
Helyszín: Nagyszínpad

21:00 | Follow the Flow
Helyszín: Nagyszínpad

22:30 | GálikLevi Deep&Wine
Helyszín: Maillot kastély tetőtér
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HELYSZÍNEK
NAGYSZÍNPAD
10.13. szombat
11:00 | GálikLevi Lounge & Wine

Már általános iskolás éveiben saját kalózrádiót üzemeltetett, a ’90-es évektől vidéki klubok állandó
rezidense volt. Az ő nevéhez fűzödik az ország első,
élőben is nézhető non-stop, elektronikus-underground rádiójának, a Global FM-nek a létrehozása,
amely több mint 6 évig üzemelt nagy sikerrel. Három
önálló EP-je jelent meg Angliában, Európa különböző
nagyvárosaiban voltak fellépései. A Tállya BBQ Fesztiválon ő gondoskodik a jó hangulatról a Nagyszínpad
környezetében, és az esti koncertek után övé a DJ
pult a Maillot kastély tetőterében.

21:00 | Follow the Flow

A Follow the Flow a hazai hip-hop szférából már
korábban is nagy ismeretségnek és elismertségnek
örvendő Fura Csé és BLR által életre hívott formáció.
A banda izgalmas, üde színfoltja a magyar zenének,
a srácok tehetséges és alkotni vágyó zenészekkel kiegészülve hozzák a jobbnál jobb dalokat.
Leghíresebb számuk, a 2016 nyarán megjelent “Nem
fogadok szót” klipjére több mint két és fél milliószor
voltak kíváncsiak, és számtalanszor hallhatta a
közönség a rádióban is.

19:00 | Tóth Vera Quartet

Tóth Vera immár több, mint egy évtizede a hazai zenei
élet fénylő csillaga, akit senkinek sem kell már bemutatni. Quartet koncertjei igazi zenei csemegét jelentenek a közönségnek, olyan exkluzív zenei ajándékot,
amiben Vera bűvkörébe vonva hallgatóságát csodálatos hangjával. A koncert során 4 szólólemeze és kedvenc előadói szerzeményeiből válogat.

22:30 | GálikLevi Deep & Wine

A napközbeni lounge hangulatot felváltják az éjszaka
ritmusai: szombat este GálikLevi mixeire táncolhatunk a Maillot kastély tetőterében, és az Oroszlános
Borhotel borbárjában kóstolhatjuk meg a Márton
Birtok borait, amíg a versenycsapatok virrasztanak a
szmókerek felett.

10.14. vasárnap
13:00 | Purple Sunset

Deep Purple tribute zenekar

15:00 | Budai Project & Harsányi
Levente

Harsányi Levente élőzenés stand up show-ja, majd
fergeteges blues-rock buli a Budai Projecttel.

17:00 | A Tállya BBQ verseny ereményhirdetése
A magyar barbecue ünnepének lezárásaképpen
sor kerül a verseny eredményhirdetésére és az
ünnepélyes díjátadásra.
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MAILLOT TETŐTÉR
Az impozáns egykori barokk kiskastély
tetőterében világzenei koncert, DJ
szettek, a Magyar Bor Ünnepének furmint kóstolója és az Oroszlános Borhotel borbárja várja a látogatókat.

10.12. péntek
19:00 | Csík János & a Mezzo: Szép a
tavasz, szép a nyár
21:00 | Petőfi Rádió Sláger Party / DJ Izil

10.13. szombat
17:00 | A Magyar Bor Ünnepe / Furmint
mustra
22:30 | GálikLevi Deep & Wine

PIACTÉR
Nyitvatartás:
Péntek 16:00-20:00
Szombat 10:00-23:00
Vasárnap 10:00-18:00
Sokszínű
vásártér
Tokaj-Hegyalja
kézműveseinek, mestereinek és termelőinek portékájával.

FOOD TRUCK SÉTÁNY
Nyitvatartás:
Péntek 16:00-20:00
Szombat 10:00-23:00
Vasárnap 10:00-18:00
A guruló street food legjobbjai a Food
Truck Catering jóvoltából a Maillot
kastély udvarán. Friss és különleges
étel- és italcsodák a BBQ-tól a hamburgeren át a kávéig.
Ízelítő: Fin’chi Food, Twist & Chips, Kávé
mobil, Meat & Sauce, Borsod Burger, The
Soft, Borkas, Céltorony, Oroszlános Borhotel

JÁTÉKLIGET
Nyitvatartás:
Szombat-vasárnap 10:00-16:00
A Maillot kastély udvarán a gyerekeket a Tarisznyás Műhely kézműves
foglalkozása, népi játszótere és kosaras
körhintája várja. Ugrálóvár és arcfestés
is lesz.

OROSZLÁNOS BORHOTEL
Rákóczi út 23.
Nyitvatartás:
Péntek
Szombat
Vasárnap 10:00-16:00
Finomakat enni, jókat inni, sokat nevetni - ez az Oroszlános hitvallása. A
borhotel és a hozzá tartozó étterem a
400 éves, egykori Szirmay kúriában
került kialakításra. Nemcsak otthonos szálláshely és magas minőséget
képviselő gasztronómiai helyszín, de
közösségi központként is működik.
A fesztiválra komponált étlap mellett
az Oroszlános udvarban valódi barbecue szmókerben sütött húsokat is lehet majd kóstolni, újra kapható lesz az
Oroszlános híres hamburgere, a füstös
húskölteményekhez pedig a hotel saját
borait, a Márton Birtok könnyed, madárneves furmintjait érdemes megkóstolni.

10.14. vasárnap
11:00 | Dűlőtúra az Oroszlános Borhotel
szervezésében
Vezetett séta a tállyai szőlőskertek, első
osztályú történelmi dűlők között - avagy
mi a közös egy tájban és egy borban?
Indulás az Oroszlános Borhotel kapujától.
A túrán 1.000 Ft-os sétajeggyel lehet részt
venni, mely tartalmazza a túravezetés és a
borkóstolás árát.
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PINCEJÁRAT
Nyitvatartás minden kijelölt pincénél:
Szombat 14:00-18:00
A VIP bérlet megvásárlásával a látogatók
egy borútlevelet is kapnak, amellyel bejárhatják a kijelölt tállyai borospincéket
és pincészetenként egy fajta borból
kóstolómennyiséget kapnak.
Résztvevő pincészetek:
Homoky Pincészet
Rákóczi út 49.
Szóló Pincészet
Bocskai utca 18.
Dudovics István Pincészete
Rózsa utca 6.
Bagolyvár Pincészet
Rózsa utca 3.
Aranynap Vendégház és Borászat
Rákóczi út 45.
Rózsa Pincészet
Árpád tér 4.
Pintes Vendégház
Nyerges utca 1.

BORUDVAR
Nyitvatartás:
Péntek 16:00-20:00
Szombat 14:00-22:00
Vasárnap 14:00-18:00
A Nagyszínpad szomszédságában a tállyai pincészetek starndjain lehet bort
kóstolni és vásárolni.
Résztvevő pincészetek:
Dudovics István Pincészete
Szalóczi Pincészet
Aranynap Vendégház és Borászat
Rózsa Pincészet
Márton Birtok
Zsadányi Pincészet
Hollókői József Pincészete
Bognár-Vin
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