INVITÁLÓ

Kedves Lions Barátaim!

Szeretettel hívlak Titeket a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének 2020. évi konvenciójára.
Az éves küldöttközgyűlés - a Sopron Lions Club segítő szervezésében – kerül megrendezésre.
Időpontja:
2020. június 27. (szombat) 11.00 óra.
Helyszíne:
Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház (9421 Fertőrákos, Fő u. 1.)
A jelenleg fennálló járványügyi rendelkezés korlátokat szab a megszokott konvenciónk
megtartására.
A küldöttközgyűlést csakis szabadtéren lehet jelenleg meghirdetni, de mivel a Soprontól nem
messze található csodálatos helyszín szabadtéri besorolásban van, lehetőségünk van erre.
https://www.fertorakosikofejto.hu
A terem megfelel a legmagasabb minőségi kihívásnak és annak is, hogy a küldöttek a színházi
nézőtéren be tudják tartani a védőtávolságot.
A légtér nagyon kellemesen hűvös a nagy melegben, de hidegebb idő esetére a székek
többfokozatú elektromos fűtéssel vannak ellátva. Ennek ellenére javaslom a kiskabát kéznél létét.
A helyszínen megfelelő mennyiségű, hozzá tartozó parkoló áll rendelkezésre.
A napi menetet a meghívóban olvashatjátok részleteiben.
9:30 Regisztráció
11:00 Beszámolók, tanácskozás, bemutatkozások, választás
13:30 Ebéd a helyszínen
14:30 Szavazás eredményének ismertetése, elismerések átadása, pályázatok kihirdetése
16:10 A megválasztott új kormányzó fogadása a helyszínen
Sajnos a járványügyi előírás nem teszi lehetővé, hogy pénteken és szombaton, rendezett
programmal kedveskedjünk. Ezért a szombati kezdési időpontot úgy állapítottuk meg, hogy aznapi
indulással, egy távoli helyszínről is kényelmesen oda lehessen érni.
Azok, akik már pénteken érkeznek és csak vasárnap indulnak haza - most, hogy elérhetővé váltak
hotelek -, megállapodtunk a belvárosi Pannonia Hotellel www.pannoniahotel.com egy jelentősen
kedvezményes szobafoglalási árban. 22.000,-Ft/kétágyas szoba/éj, reggelivel.

Az egyéni foglalásokhoz szükséges foglalási link 2020. 06. 26-28. / 2 éj időszakra vonatkozóan, ahol
a vendégek egyénileg, saját adataik megadásával azonnal tudnak foglalni és automatikusan
visszaigazolást is kapnak róla az alábbi: https://bit.ly/3clqLrW
A szálloda foglalási oldalán - www.pannoniahotel.com - a "Lions" kedvezmény kód használatával
szintén elérhető a kedvezményes ár.
Azt tervezzük, hogy pénteken este spontán találkozunk és elmegyünk vacsorázni és beszélgetni.
A kísérők számára sincs lehetőségünk megrendezett programot ajánlani.
Ennek ellenére Szemerey Tamás (Sopron LC) szombaton 13:00 órakor a Tűztorony alatt várja
azokat, akik szívesen részt vennének egyéni városismertető sétáján.
Szombaton 19:00 órakor SZUPERHŐSÖK - EGMONTTÓL JAMES BONDIG címmel szimfonikus
koncert lesz a helyszínen. Részletek a lap végén.
Vasárnap reggel szívesen elmegyek az érdeklődőkkel a belvárosba, a Páneurópai Piknik helyszínére
vagy akár a Fertő tó partjára.
Kérem, töltsétek ki a jelentkezési lapot és reménykedem, hogy sokan leszünk, hogy kicsit
pótolhassuk az elmaradt tavaszi személyes találkozóinkat.
Várom sok szeretettel az ország oroszlánjait Sopronba, Fertőrákosra!

Barátsággal,

Boronkay Gusztáv
kormányzó

2020. JÚNIUS 27. SZOMBAT 19:00 – BARLANGSZÍNHÁZ
SZUPERHŐSÖK - EGMONTTÓL JAMES BONDIG
A dátum szimbolikus, hiszen éppen fél évszázada, 1970. június 27-én nyílt meg a barlangszínház
mostani helyén az Oidipusz király díszelőadásával. 1937-ben pedig június 27-én tartották az első,
Dohnányi Ernő által megálmodott Szabadtéri Játékokat a kőfejtő bejáratánál.
Az este hét órakor kezdődő jubileumi esten fellép Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas szlovákiai magyar
színész, érdemes művész, aki az 1970. június 27-i előadásban Kreon szerepét alakította. Az ünnepi
köszöntők után csendül fel a Dohnányi RESTART klasszikus zenei bérlet első koncertje, melyen
a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar "Szuperhősök" címmel tiszteleg a koronavírusos
helyzetben helytálló egészségügyi dolgozók, valamint mindazok előtt, akik a járvány idején is példás
munkával szolgálták a társadalmat, közösségeinket. A hangversenyen Beethoven, Gounod és Erkel
Ferenc művei mellett James Bond- és más híres filmek zenéi csendülnek fel.
Műsor:
Beethoven: Egmont-nyitány, op. 84
Beethoven: Coriolan-nyitány, op. 62
Gounod: Faust-keringő
Norman: James Bond Theme
Marvel-filmzenék: The Avengers, Wonder Women, Black Panther, Ant-Man
Erkel Ferenc: Palotás a Hunyadi László c. operából
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar
Művészeti vezető: Kóczán Péter
Időtartam: kb. 60-70 perc
Jegyár: 3000 Ft, jegyár 14 év alattiaknak: 2000 Ft
Jegyek igényelhetők a Pro Kultúra jegyirodájában (9400 Sopron, Liszt F. u. 1.) +36 99 517517
valamint online a prokultura.jegy.hu weboldalon.
A szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V.27.) kormányrendelet értelmében az előírt
létszámkorlátozás betartásával és a védőtávolságok biztosításával a 760 fős nézőtéren mindössze
199-en vehetnek részt a rendezvényeken. A nézőtéri közönség csak minden második sorban és
minden harmadik ülésen foglalhat helyet. Ez utóbbi alól kivételt képeznek az egy háztartásban
élők.

