
Te hány  
nyelven élsz?

14:00–15:00 A38 A PesTexT fAnzinjének 
bemuTATójA, felolvAsássAl

15:00–16:00
A38 kulTúrArePrezenTáció 

A 21. százAdbAn 

16:00–17:00
A38 „ezT A nyelveT nem én 
választottam” – beszélgetés 
agota Kristof művészetéről

17:00–18:00

 A38 PioTr szewc  
Pusztulás című 

KultregényéneK 
bemuTATójA

18:00–19:30

A38 víz – élet, mítosz, mozgás. 
A víz TémájA A v4 országoK 
gyereKKönyv-illusztrációjában 
című Kiállítás megnyitója

19:30–20:00A38 „még szelídneK indul” 
– Hommage à Kányádi

20:00–21:00 A38 re: kányádi

21:00–22:00
A38 töröK-magyar 

irodAlmi felolvAsás

szeptember 24. kedd

10:00–13.30 
Pim díszTerem „Az irodAlom 
szerzői joga” nyilvános 
ismeretterjesztő Konferencia

15:45 
Pim díszTerem  

A Pestext fesztivál megnyitója

16:00–17:00 Pim díszTerem agi misHol (izrael) 
és asHwani Kumar (india)

szeptember 25. szerda

21:00–22:00 
Pim feszTiválkerT 

Pim Piqniq ligHt

18:30–20.00
Pim feszTiválkerT micHael 

donHauser (ausztria) 
és xaver bayer (ausztria)

18:30–19:00 
urban Poetry // egyetem tér
élő várad Performansz

19:00–20:00 
urban Poetry // egyetem tér

a Pestext vendégeineK felolvasása

20:00–21:00 Pim feszTiválkerT Pestext nemzetKözi 
felolvAsás és jAmmelés

20:00–21:00 
urban Poetry // egyetem tér
magolcsay nagy gábor 

urban Poetry worKsHoP

17:00–18:00 
Pim díszTerem dAvid szAlAy  
(nagy-britannia)

17:00–20:00 Pim feszTiválkerT Hubby gyereKsaroK
17:00–17:45 urban Poetry // miKszátH tér  

zsámo zenekAr

18:00–18:30  Pim feszTiválkerT Piotr szewc (lengyelország)  
és kováTs Adél felolvAsásA

szeptember 26. csütörtök

19:15–20:15lumen kávézó  
cigánymeséK – múlt és jövő

20:30–21:30 lumen kávézó  
valami swing Koncert

21:30–22:00
lumen kávézó bemuTATkoznAk A PesTexT „neked miT 
jelenT A szabadság?” íróPályázatánaK sHortlistesei, 
zenei AláfesTés dj PenTelényi PAliTól

18:30–20:00
Pim feszTiválkerT  
barabási albert-lászló 
(ameriKai egyesült államoK)

21:00–22:00

Pim feszTiválkerT 
A bursai etnomuziKológiai 

egyesület (töröKország) 
TriójánAk koncerTje

16:00–17:00Pim díszTerem magyarul Külföldön 
– magyar íróK Az emigrációban

17:15–17:45urban Poetry // miKszátH tér  
frozen sTeAk

19.00–20:00
urban Poetry // egyetem tér  
gyereKKönyves alKotóK 
felolvAsásA

19:00–20:00urban Poetry // gdansK  
inga iwasiów (lengyelország)

20:00–21:00
Pim feszTiválkerT bemuTATkoznAk A PesTexT 

íróPályázánaK győztesei, utánuK 
A beatwandor Performansza KövetKeziK

20:00–21:00
urban Poetry // gdansK „neked miT jelenT A szabadság?” 
– szlováK, lengyel, cseH és magyar nyelvű 
felolvAsás A fesztivál fanzinjánaK szövegeiből

18:00–19:00

lumen kávézó cigánymeséK  
A KéPeKen – A zintől  
Az Animáción áT Az oKtatásig

18:00–21:00 urbAn PoeTry // városfAl
A fAlfirkA

18:00–19:00

urban Poetry // egyetem tér 
A beATwAndor és visky 

András ProdukciójA
18:00–19:00urban Poetry // gdansK A forrás 

folyóirat világlíra számánaK 
KereKasztal-beszélgetése

szeptember 27. péntek

17:00–20:00
Pim feszTiválkerT  
Hubby gyereKsaroK17:00–18:00Pim díszTerem  

micHal Habaj (szlováKia)
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Szervező:   

www.pestextfestival.hu 
facebook@pestext.festival

instagram@pestext.festival

17:00–18:00
lumen kávézó Pestext imPró – budaPesti 

benyomásoK Külföldi íróK szemével

19:15–20:15 lumen kávézó TeresA worowskA 
(lengyelország)

18:00–19:00lumen kávézó szomszédos 
sziget bemutató

17:00–17:30 urban Poetry // miKszátH tér  
színész bob (HorvátH Kristóf) 

cigánymeséKet mond
17:30–18:30

urban Poetry // egyetem tér 
A Pestext vendégeineK 
anyanyelvű felolvasása

19:00–20:00
urban Poetry // egyetem tér A szabadság 

finom érintése – összművészeti előadás 19:00–20:00 urban Poetry // gdansK crossroAds/
válAszuTAk/rozsTAje

18:00–19:00 urban Poetry // gdansK ismerd 
meg A v4-es rezidenseKet!

20:30–21:30lumen kávézó kAlderA koncerT

15:00–16:00 Pim díszTerem Hubby feat Pim, 
avagy A TiTkos áTjáró

16:00–17:00Pim díszTerem migráció Az irodAlombAn

17:00–18:00
Pim díszTerem kun árPád íróvAl 
juHász anna beszélget

17:00–20:00 Pim feszTiválkerT  
Hubby gyereKsaroK

18:30–20:00 Pim feszTiválkerT tibor fiscHer  
(nagy-britannia)

20:45–21:30 Pim feszTiválkerT zoran gaši (szerbia)

21:30lumen kávézó A Helyben íródott Pestext imPró 
szövegeK és fordíTások felolvAsásA

21:30–22:00
Pim feszTiválkerT  
A csátH géza-díj átadása

20:00–21:00 urban Poetry // gdansK vetítés: HorvátH júlia 
borbála, Korábbi v4-es rezidens Kisfilmje

20:00–20:45
Pim feszTiválkerT A Pestext „wHat about 
modern literature?” – in memoriam 
Kányádi worKsHoPjánaK felolvasása

szeptember 28. szombat

12:40–13:20lumen kávézó mitől jó A PaPírszínHáz? 

15:00–16:00a38 Hajó duna-irodalom

16:00–17:00a38 Hajó olvassuK egymást? KereKasztal 
A visegrádi gyereKKönyv trendeKről 

20:00-21:00lumen kávézó KeeP in toucH / 
Az emléKezés rövid története 

11:50–12:30 lumen kávézó zsibbAdás 
– A PániK Könyve

13:30–14:10 lumen kávézó gyereKHős 1-2-3  
– történeteK A Hős utcából

14:00–15:00a38 Hajó „élni Külföld élet” 14:00–17:00 a38 Hajó Hubby gyereKfoglalKozás 
dániel AndrássAl

14:20–15:00 lumen kávézó morgenstern tiszta PaPírra 
– 1942 szövegeK, vizualitás, videóK

15:20–16:50
lumen kávézó A jeromos oroszlánja-díj  
áTAdásA, A magyar műfordítóK 
egyesületéneK Programja

20:00–22.00
a38 Hajó iTT vezesd le A feszTiválT: 
Žagar – eastern sugar 15: 
album-újrajátszó Koncert

17:00–18:00 lumen kávézó Petr HrušKa 
(cseHország)

17:00–18:00
Pim díszTerem  Haydar ergülen 

(töröKország) Költő és tótH Krisztina 
író, Költő, műfordító beszélgetése.

11:00–11:40lumen kávézó biblia – Az ősi történeteK urbAn PoeTry // rákóczi Tér zinKészítő  
worKsHoP A HurriKan Press szervezésében11:00–11:40
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