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Megköszönve megtisztelõ figyelmüket, üdvözlettel
                                               

                                                                                                  Anday-Greese Marietta

Széchenyi bál 2011
Nagycenk, szeptember 24.

Az idén másodszor kerül megrendezésre  a Nagycenki Széchenyi Bál, melynek méltó 
helyet ad a Nagycenki Széchenyi Kastély, valamint a Kastélyszálló összes terme. 
A bál Gróf Széchenyi István 220. születési évfordulójához kötõdik és szándéka, 
hogy Széchenyi kozmopolita szellemében, régiónk határon innen és határon túli 
hagyománytisztelõ polgárainak adjon találkozási lehetõséget a kulturális, tudományos,
 
A nagycenki Széchenyi kastély gyönyörû környezete méltó közegül szolgál erre.
Gondoskodtunk arról, hogy a bál háziasszonya és mûsorai ennek jegyében legyenek 
kiválasztva. A tavalyi bál magyar háziasszonya Zséda volt, az idén nemzetközi 
sztárvendéget hozunk Rossana Potenza személyében, aki Placido Domingo egyik 
kedvelt fiatal énekesnõje komoly concert és operaelõadásokat tudva maga mögött. 
Magyarországon elõször Domingo oldalán lépett fel a mester pécsi koncertjén. 
A nagycenki fellépést követõen a Mûvésznõ Bayreuthban fog  énekelni. Partnere a 
soproni születésû Kovács Etele (tenor) lesz, aki szintén rangos koncerteket tudhat 
magáénak és kedvelt vendége a Széchenyi rendezvényeknek. A zongoránál 
Kuzsner Péter fogja szórakoztatni a T. Vendégeket. Fellépnek még operett és 
musical mûvészek és táncosok, a Jolly Joker zenekar és cigányzenekar is lesz.
A bál elõkészitése alapos munkát követelt a szervezõ bizottságtól, és a feladatainkat 
igényesen próbáltuk megoldani, mindenki megelégedésére. Ide tartoznak pl. 
A bál háziasszonya, fellépõk, zenekarok, a díszvendégek és nyitópárok kiválasztása, 
a bálprogram tervezése és összeállítása, meghivók elkészitése, címzés, boritékozás, 
feladás, jegyeladás, asztalfoglalás, a báltermek elõkészítése: asztalfelállítás, 

Reméljük, hogy a sok zenével, jó mûsorral mindenki megelégedésére szolgálunk!
A bál bevétele a Széchenyi Kastély rendezvényeit és egyben a kastély körüli élet 
felpezsditését szolgálja. Aki az egész napot, esetleg a hétvégét szeretné Nagycenken 
tölteni, annak külön programajánlataink vannak, a bál napján pedig 11.00-tõl 
az ide látogatók lóversenyen, lovasprogramon és bemutatókon vehetnek részt.
Asztalfoglalás a 00 36 70  36 38 109-es telefonon, vagy a Széchenyi Bál weboldalán 
a következõképp: www.szechenyivagtanagycenk.com alcim: Szechenyi Bál
Innen letölthetõk: a báli meghivó, menû és a jelentkezési lap, az utóbbi visszaküldését 
a következõ e-mail cimre kérjük: szechenyijubileum2010@gmail.com

Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves Bálozók!
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gazdasági és a közéleti szférából.

virágdekoráció, szolgálat beosztás, hoszteszek...
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