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Meeting Budapest 
FIFTI-FIFTI: 25 év a színpadon, 50 év az életben 

Heilig Gábor szerzői és előadói gálaestje 

Budapest Kongresszusi Központ   
  ….. október 16., 19:30  

LEBONYOLÍTÁSI FORGATÓKÖNYV 
 
 
…. október 16-án szombaton reggel 7.30-kor érkezik az egész fény és hangtechnikai 
stáb. A hangot és a színpad egy részének fényét a 100 Folk Celsius stábja adja. A 
hangnál is és a fénynél is használjuk a BKK teljes technikáját. Hangnál az erősítésre 
való rásegítést. 
 
Fénynél a teljes fényt a színpadra. (3 nagy egységben képzeljük el a világítást.) 
1. BKK világítja a színpad első részét ahol az előadóművészek lesznek,  
2. BKK világítja a színpad (rendezői) bal oldalán lévő beszélgető helyet, 
3. 100 Folk világítja 2 állványról a zenekarok helyét (színpad jobb oldala)  
 
A szólistáknál végig fejgépet használunk!!!!  (BKK) 
A koncertről az RTZ felvételt készít. 
Hangcsoportokat a 100 Folk ad a Kovács Péternek, megbeszélés szerint.  
 
 

PÁTRIA színpad berendezése  (reggel 8 órára készen kell lennie) 
 

 Hátsó falon az életfa előtt teljes hosszában vetítővászon van leeresztve (erre megy a 
videó kivetítő képe és a 2 robotlámpa képe). Videó kivetítőt Szonda Endre hozza. 

 Bézs körfüggöny az oldalfalon. 

 A színpad bal oldalán a hátsó járásnál ferdén dobogó majd előtte fehér lépcső. 

 Színpad elején, baloldalon beszélgető rész, "VIP" garnitúra kanapé és 2 fotel, asztal, két 
oldalon posztamens állvány, rajta "Operett kongresszus" lámpák (A lámpák húzóra 
kötve). 

 Kérünk még  7 db fekete kotta pultot, a Yamaha zongorát, fehér pincér kabátot. 

 Színpadon mindenhol fekete grabó szőnyeg. 

 Bejárások a színpadra (hátul balról, öltözők felől). 

 Előfüggönyt használunk!!! 

 A reklámfeliratok a külső húzókra kerülnek két oldalra. Jobb oldali színpad előtti 
húzón UTI Telecom, bal oldali színpad előtti húzón Star rádió, bal oldali húzón UTI 
Telecom (molinók reggel 8 órára ott vannak) 

 A hátsó 24. sorban ki vannak véve a helyek a keverőpultnak és a kameraállásnak. 
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Öltözők 
 
202 csoportos  Meeting Budapest irodája  
203 csoportos  Gátos Iván Társaság + Ifj. Rátonyi Róbert 
204 csoportos  Favágók 
205 csoportos  100 Folk Celsius 
206 szólista   Eszményi Viktória + Heilig Gábor + Heilig Tamás 
207 szólista   Bajor Imre + Boncz Géza  +  Nádas György  
208 szólista   Kern András + Vágó István   
209 szólista   Csonka András  +  Korda György 
 

Főbejárat 
 
 Információs pultnál a BKK hostess 

 Jegyellenőrzéshez és ültetéshez SZ-Line hostessek jönnek (6 fő) 

 Minden ruhatár működik (az erkélyen is)  

 A ruhatári díjat a vendégek maguk fizetik !!!  Novotel átjárót kérjük bezárni!! 

 Az előadás közben nincs szünet, így a "B büfé és a galérián 1 büfé elegendő.  

 A sajtó és protokoll jegyeket a főbejárati hostess pultnál adjuk át, ezt a BKK hostesse végzi. 
(Meeting részéről: Nyerges Gizi) 

 A főbejáratnál a jobb oldali pultban a BMG árulja az új Heilig Gábor lemezt. 
 
 

Program 
    

 Színpad építése (Fekete Laci szerint) 

7.30 Díszletezők  2 fő  (szponzorok táblája) 

8.00 100 Folk beszerel (BKK Hang stáb) 

8.00 Videó kivetítő felszerelése  (Szonda Endre hozza) 

11.00 Teljes főpróba, kamera próba 
 

 Próba 
sorrend 

11.00 Nádas – Boncz -  Heilig 

  11.15 Kern András hangfelvétele  
(Az indulásnál lévő 1949 évhez kapcsolódó események felolvasása)  
Kern András: Pincér rock próbája 

  11.30 Indító jelenet Heilig – Vágó – Gátos zenekar 

  11.45 Korda György 

  12.00 Bajor Imre  (Forgat a Koóstolóban reggel még egyeztetés) 

  12.15 Csonka András 

  12.30 100 Folk Celsius 

  13.00 Ifj. Rátonyi Róbert - Heilig Gábor 

  13.15 Eszményi  Viktória - Heilig Gábor 

  13.45 Favágók 
  

18.00 Hostess eligazítás 
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18.30 Főbejárat nyitása 

19.30 Előadás kezdése 

kb. 
21.30 

Előadás vége 

 
A műsor technikai forgatókönyve 
 
Händel nyitány indul (CD  2. szám)  kb.  30 mp után elindul a függöny.  
Színpad sötét csak a vászonra kiírt 1949 látszik. 
Majd a zene lehalkul és megszólal a narrátor  
 
      ► 1949. Kern András: 
      Megalakul a Népfront. 
      Megalakul az Országos Takarékpénztár  
      Nemzeti Vállalat. 
      Megalakul a második Dobi kormány. 
      A finomliszt kivételével megszűnik az   
      élelmiszer-jegy rendszer. 
      Átadják az újjáépített Lánchidat. 
      A rádióban beindul a "Tanuljunk énekszóra  
      oroszul" című sorozat. 
      Moszkvában megalakul a KGST 

     Angyalföldön felavatják a Rákosi Mátyásról  
      elnevezett első fővárosi művelődési házat. 

 
A vásznon megjelenik az  
 1. kép:  Heilig szülei  Kern András : 

     Kialakul Heilig Márton és Heilig Mártonné született 
      Klein Margit második gyermeke 

Képváltás  
 2. kép:  Heilig gyerekkori képe   
      Kern András : 

     Kit Zsófi helyett (mert leányt vártak) némi  
      csalódással, Gábornak neveznek el. 

     És röpülnek az évek ...... 
Képváltás  
 3-4-5. kép:  Heilig fiatal képei 
   
  
képek eltűnnek és fejgéppel megvilágítva  
vadonatúj gyönyörű ruhában (szín és fazon  
még képlékeny) gitárral a kezében ott ül maga  
Heilig és dalra fakad. 
Csak fejgép – kis gépen felülről hátulról úgy  
kellene, hogy ne zavarja a vetítést. 
A vetítővászonra Heilig közeli videó képét kell kivetíteni. 
      
              Heilig Gábor :  
              DAL (1):A „Te és én” c. számra blüett: 50 év. 
 

A szám végén teljes fény és a videó kép is eltűnik.  
A fehér vászonra egy színes fénycsík kerül. 
A szám végén a szűnni nem akaró tapsot  
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türelmesen kivárva, a művész köszönti a  
közönséget, szemével végigpásztáz a zsúfolásig 
megtelt koncerttermen és elmondja:  

 
Színpad közepén   

      Heilig Gábor:  
     
      Milyen ízléstelen dolog volna, ha személyesen ő 
      dicsérné e nagy ünnepen sajátmagát, ezért  
      megkérte egy igen kedves barátját, tenné-e meg 
      neki ezt a csekély szívességet.  Az illető azt  
      mondta: „Gabikám érted…mindent....” 

 
Balról bejön Vágó István. Színpad közepén   

      Vágó István:  „...vagy semmit.” 
 
      Heilig Gábor: Vágó István! 

 
(Ő is köszönti a közönséget, majd az ünnepeltet  
és egy kis csevegésre invitálja a színpad bal oldalán 
elhelyezett asztalkához.)  
Amikor elindulnak a beszélgető sarokhoz  
akkor, felkapcsolódik a két kislámpa a posztamensen  
és csak a beszélgető sarok fénye marad. Amikor 
a beszélgetések zajlanak, a kislámpák kigyulladnak. 

 
Vásznon  
6. kép:  Heilig ifjúkori képei. 

  
      BESZÉLGETÉS (1):   Témakör: gyerekkor,    

Vászon 7. kép    szülők, zenei tanulmányok 

 
 
 
 
 
Akkor a művész ajka körül szerény 
mosolyráncok jelennek meg, szeme 
fátyolos lesz, mégis határozottan 
(mert az események egy szemvillanás 
alatt lejátszódtak benne) tárja a 
nyilvánosság elé az igazságot: 

Mikor a diskurzus azon részéhez érnek Vágó csak úgy 
kíváncsiságból azt kérdezi:  
Vágó István: 
  "és mondd Gábor, ki volt az, aki az első dalodat 
elénekelte és mennyi idős voltál is Te azontájt?"  
Heilig Gábor : 
 "18 éves voltam akkor, és aki az első dalomat 
énekelte …” 
(felemeli a hangját és bekonferálja) 

      Heilig Gábor:   „Korda György” 
A lépcsőn megjelenik Korda György.  
Színes fények a színpadon + Fejgép a művészen, 
Kialszik a beszélgető sarok fénye és a kislámpák. 

      
       Korda György:  
      DAL (2):  "Aki rózsát kap"    
Vásznon színes formák 
 
Videó kivetítés közeli fej           DAL (3):  "Falba verem a fejem"   
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A szám végén Heilig megköszöni Kordának,  
hogy eljött, majd visszamegy Vágóhoz  
Beszélgető fény 

      Vágó István:  
      Sajnos vannak, akik már nem lehetnek jelen a  
      barátok közül, Szécsi Pál és Ihász Gábor 

 
      ► BESZÉLGETÉS (2): 

Vászon 8. kép  Ihász Gáborral való és haláláig tartó barátságról és 
szerzőtársságról beszélgetnek. 

 
A beszélgetés végén VIDEÓ BEJÁTSZÁS (1):    DAL (4): "Te és én"   
Eredeti TV-felvétel Ihász Gábor és Heilig Gábor 

  
      Vágó István:  
Amikor a bejátszás végett ér Vágó  
folytatja a beszélgetést és bekonferálja  
Csonka Andrást, aki két Ihásszal közösen  
írt dalt énekel. 

      Csonka András:  
      DAL (5):  "Állj meg kislány"    
Fényeket a próbán beállítjuk  
Vásznon közeli videó kép             
                DAL  (6):  "Amíg dobog a szív” 

 
      ► BESZÉLGETÉS (3):  

 

Vászon  

9. kép 

Vágó azokról a zenekarokról faggatja 
emberünket, ahol eddigi pályafutása során 
játszott (Kerek-perec, Apostol, Gemini, 100 Folk 
Celsius stb.) 

Vászon 10. kép 
Gemini említésekor Gemini-kép 

 

  
       Heilig Gábor:    
      DAL (7):  "Csavargóének"     
A dal alatt végig 11. kép   
Gátos Iván zenekara kivonul  
(és átöltözik felveszi a szponzor trikót ) 
A szám végén Vágó István megy középre Heilighez  

      Vágó István:   
      a 100 Folkról beszélgetnek, amíg bekészül a  

      zenekar, majd bekonferálja      
Világítás: a 100 Folk által beállított koncert fény.  
100 Folk Celsius balról jön be.  

        100. Folk Celsius:   

      DAL (8):  "Miki Manó" 

     DAL (9):  "Miért piros a majom feneke?" 

     DAL (10):  "A teve és Emese" 

     DAL (11):  "Megint elmúlt egy nyár" 
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       ► BESZÉLGETÉS (4):   
       (Heilig hihetetlenül sokoldalú művészember.  

      Zenét, szöveget, zenés darabot, ír a   
      rádiókabarénak, színészbarátainak,  

       gyerekeknek, felnőtteknek és olykor még  
      ellenségeinek is. Termékeny.) 

 
      Vágó István:   
      „Hogyan tudsz a Kernnel dolgozni?” 
  
      Heilig Gábor:   
      „Megmutatom, következik Kern András” 

 
Kern bejön balról középre:      Heilig - Kern beszélgetés  

 
       Kern  András:   
      DAL (12):  "Pincér rock" 
 

Amikor a Kern tapsa elhalkult és kiment teljes sötét. 
Videóról bejátszásra kerül Hernádi Judit köszöntője.  
Amikor befejeződik akkor fény a színpadra és rögtön kezdődik: 

 

       Heilig Gábor:   
      DAL (13):  "Levetett blues" 

A dal befejezése után a Heilig konferálja  
magát tovább, hogy most az előadói  
est része következik, mert nem saját 
 szerzeményit fogja énekelni.  
      Behívja ifj. Rátonyi Róbertet a zongorához. 

      

       Heilig Gábor:   
       DAL (14):  „Kuplék”   
 

Vágó is középre jön és arról kerül  
szó, hogy Heilig eladta a Favágók  
slágerét Bajornak.    Behívják Bajor Imrét rövid közös beszélgetés 

      

       Bajor Imre:     
      DAL (15):  "Most is jó a kedvem" 
 
 
 
Rádiókabaréról néhány szó.   Balról együtt bejönnek:  
      Boncz Géza - Nádas György - Heilig Gábor 
 
       RÁDIÓKABARÉ  SZÁMOK:   
       
       ► BESZÉLGETÉS (5):   
       Heilig Gábor köszönetet mond, néhány szó a  

      szponzorok jelentőségéről és a koldulás  
      nehézségeiről. 
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      Köszönet a médiatámogatóknak: - Star Rádió 
        - Story magazin   

      Szponzor: A UTI Rt, azaz a United Telecom  
      Investment koncessziós távközlési  
      társaságnak, mely 4 területen nyújt szolgáltatást: 
      Veszprémben a UTI Bakonytel, Esztergomban a 
      UTI Egom-com, Dunaújvárosban a UTI Dunatel  
      és Szigetszent-miklóson a UTI  Kisduna-Com. 
 
      Nagyon sokat segített:  - BMG - ARIOLA  
      Hanglemezkiadó  

         Meeting Budapest Rendezvényszervező Kft. 

 
      Köszönet a bátyámnak, Heilig Györgynek és a 

      feleségemnek. 
   
 
      ► BESZÉLGETÉS (6):  

Vászon 12-13. kép 
Vágó István kérdései következnek, melyből 
kiderül, hogy vonzó előadónk fantasztikus  férj, 
apa, feleség és gyerek. Tehát a családról. 

 
Megbeszélt végszóra a lépcső tetején  
megjelenik Eszményi Viktória. (Fejgép)  
Vásznon videó közeli kép.  

 
      Eszményi Viktória:      
      DAL (16):  "Vidéki lány vagyok"    
Dal alatt végig 14 kép 

   Közben Heilig átkötő szöveg 

    DAL (17):  "Talán nem tudod” 
szöveg alatt 15 kép 
      DAL (18):  "Ne higgy másnak kedvesem 
Videó közeli 
Közben Heilig átkötő szöveg, a dal megkezdése után16. kép 

      DAL (19):  "Nekem ő a legszebb " 
 
A dal "váratlanul hajnalban érkezett" soránál 
 megjelenik a 17-18-19. kép 
 
Teljes fény 

 
Vágó István, aki a színpadon történő eseményeknek 
végig tanúja és részese volt, nem bír uralkodni magán.  
      Vágó István: 
      "Ide nekem egy basszusgitárt"  
felkiáltással zenekart alapít, melybe  
magán kívül még öt embert bevesz,  
köztük a születésnapost. 
Következik a Favágó együttes, akiket  
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Vágó név szerint hív a színpadra (koncert világítás dolgozik) 
 

       Favágók:   

      DAL (20):  "Favágó dal" 

      DAL (21):  "Középkorú blues" 

      DAL (22):  "Gyere, gyere gyorsan" 

      DAL (23):  "Ha kedvem tartja" 

 
Zenekar kimegy balra, majd Heilig 
felhívja a színpadra a közönség soraiból Heilig Tamást.   
Majd a papa a fiával 

      
       Heilig Gábor - Heilig Tamás:   
      DAL (24):  "Ne hallgass rám" 
 

A szám után Tamás visszamegy a közönség soraiba,  
Heilig veszi a székét, középre viszi oda,  
ahol a műsor kezdődött, ez alatt folyamatosan  
szépen lassan sötétül a színpad, csak a fejgép marad,  
és a videón megjelenik a közeli kép. 

       
       Heilig Gábor:    

      DAL (25):  "Az öreg cowboy dala"    

Közeli videó kép      

A dal után a színpad újra fényárban úszik.   
Bejönnek meghajolni az est szereplői. 
A Favágók beállnak a hangszerekhez és  
FINÁLÉ (a koncert fény is és minden fény működik). 

       
      DAL (26):  "Most is jó a kedvem" 
 
 
Rendezvényvezető:  …… Tamás  

  Telefon: 459-8060 vagy 459-8061 
       Mobil: 06-30 950-6234 


