


A Waldorfeszt  
Céljaink 

A WALDORFeszt, azzal a céllal jött létre, hogy az iskolai évek során kapott és 
tanult értékeinket közvetíthessük a világnak, illetve mellé más izgalmas 
eszméket, értékeket, szerveződéseket párosítsunk. A célunk egy olyan 
kulturális tér teremtése, ahol bemutatkozhatnak fiatal művészek, civil 
szervezetek, ahol eszmét cserélhet bárki, mindezt szabadon, nyugodtan, egy 
békés környezetben. 

 Szervezői csapat  
A Waldorfesztet lelkes, fiatal csapat szervezi önkéntes alapon. Többnyire 
mindenki Waldorf-iskolás volt, vagy erős kötődése van a Waldorfhoz. 
Fontosnak tartjuk a kitűzött céljaink elérését, és hogy profi szinten tudjuk 
megvalósítani a rendezvényt és céljainkat, ezeket előtérbe helyezve 
szervezzük a fesztivált.  

 



A Waldorfeszt 

Indulás – 2010 
Hat éve volt az első Waldorfeszt. Waldorfos diplomamunkaként azzal a céllal 
indult el, hogy az ország összes Waldorf-iskolájának kulturális találkozási 
pontja legyen.  

 



A Waldorfeszt 

II. Waldorfeszt – 2014  
Többéves szünet után szerveződött meg újra az esemény. Fontos volt, hogy  
stabil, profi többnapos rendezvényt rakjunk össze. Szélesítettük 
programkörünket, illetve ekkor alakult meg az első szervezői csapat. A 
rendezvény célközönsége még waldorfos diákok, tanárok és szülők voltak.  

Céljainknak megfelelően jól sikerült a rendezvény, így sikerült azt a stabil 
alapot és igényt is megteremteni, hogy évről-évre megszervezzük a 
rendezvényt.  

 



A Waldorfeszt 

Waldorfeszt Nap – 2015  
Az első szabadtéri rendezvényünk volt. Egynaposra terveztük, hogy először 
kisebb méretek között tapasztaljuk meg egy szabadtéri rendezvény 
lebonyolítását. A Waldorfeszt Nap sikeres volt, sok hasznos tapasztalatot 
szereztünk, amire tudunk támaszkodni az elkövetkező projekteknél.  

 

 

 



A 2016-os Waldorfeszt 

Zebegény, június 3-5 



A helyszín 

Zebegény, Szőnyi Tábor 
Az idei Waldorfesztet a természet közelébe szerettük volna költöztetni, így 
több helyszín felkeresése után Zebegényre esett a választásunk. A 
rendezvényhez nagyon illik Zebegény festői környezete és a Dunakanyar 
hangulata. Céljaink és programjaink tökéletes „bölcsőjének” érezzük a Szőnyi 
Tábort. 

   



Célközönség 

Fő célközönségünk a jelenlegi és végzett waldorfos 
diákok (15-35), szülők, tanárok és környezetük.  



Programok 

A Waldorfeszt színes programkínálattal rendelkezik. Fontosnak 

tartunk olyan dolgoknak is teret adni, melyek nem szokványosak 

egy fesztiválon. Programjainkat évről-évre fejlesztjük, színesítjük, 

hogy céljainkat tökéletesen megvalósítsuk. A résztvevők a 

szórakozás mellett  lehetőséget kapnak arra, hogy kipróbálják 

alkotói vénájukat. Olyan eszmékkel, témákkal találkozhatnak a 

feszten, melyek ott vannak az ember körül, de nem fordítunk rá 

elég hangsúlyt.  

 



Programok 

Zenei programok 
- Nagyzenekari produkciók: országos elismertségnek örvendő zenekarok 

fellépése, akik a feszt húzónevei. 

- Kisebb zenekarok bemutatása, akik kisebb körökben népszerűek.  

- Waldorf Tehetségmutató: waldorfos zenei produkcióknak adunk 
bemutatkozási lehetőséget.  

- Szólóest: a Waldorf-iskolák 11. osztályos zenei projektjének a bemutatása. 

 

 



Programok 

Civil programok 
Életünk nagyon fontos részének tartjuk a különböző civil kezdeményezések 
támogatását. A Waldorfeszten is teret adunk érdekes témákkal foglalkozó 
szervezeteknek, ezzel is támogatva őket. A célunk az, hogy aki eljön, az találkozzon 
olyan témákkal, amik a mindennapjainkban is ott vannak, beszéljenek róla, 
foglalkozzanak vele, vitázzanak, gazdagítsák tudásukat.   

– Alter-ego  - Pszicho dráma  

– Élményakadémia – Élménypedagógia  

– Játszóház – társasjátékok délután  

– Szociopoly – Szegénység témaköre  

– Méhes Csaba – Zenei workshop  

– Péj – Fenntartható fejlődés  

– Most – migrációs kérdések – hogyan segítsünk?  

 



Programok 

Szabadalkotás  
Mindenki, aki ott lesz, alkotó is lehet. Ilyen inspiráló környezetben jó 
lehetőségünk van a szabadalkotás kialakítására.  

- Festés 

- Agyagozás  

- Kézművesség 

- Rajzolás  

 



Programok 

Waldorf Slam Poetry  
Az egyik legsikeresebb programunk a költészet köré épül. Bárki aki ír verseket, 
történeteket, novellákat az elhozhatja ide, s egy kijelölt időpontban élőzenei 
kíséretre felolvashatja. Fantasztikus művek szoktak itt felszínre kerülni, és szép 
lassan kiderül, hogy minden hallgató zsebében lapul egy vers.  

Kirándulás 
A Börzsöny lábánál lehetőséget szeretnénk adni a fesztiválozók számára, hogy  
megismerjék ezt a csodálatos hegységet. Nyitó és záró kirándulással is 
készülünk.  

 

 

 

  



Biztonság 

• Egészségügy: mentőtisztek jelenléte 

• A biztonságos szórakozásért felelős személyek 
jelenléte 

 

 



Biztonság 

• A jegyvásárlással, valamint a fesztivál 
területére történő belépéssel minden 
résztvevő elfogadja, és magára nézve 
kötelezőnek ismeri el a házirendet. A fesztivál 
területén 18 év alattiak számára alkoholt 
semmilyen vendéglátó egység nem adhat ki.  

 



Elérhetőségek 

• Email cím: 

waldorfeszt@gmail.com 

• Jelentkezés programokkal: 
wfesztprogram@gmail.com  

• Telefon:  

– +36 30 665 5944 (Varga Balázs) 
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