Beharangozó júliusra:

Táborok:

Július 5-én, pénteken 17 órakor folytatódik a Hang lélek - hagyomány: Lovász Irén Dalolóköre.

Június 24-28. hétfőtől péntekig 9-16 óra között
kézműves-művésztábor Galántai Zsófia festőrestaurátor és Czégényi Ildikó szövésoktató vezetésével. A
táborban festésre és számtalan kézműveskedésre lesz
lehetőség. Érdeklődni: zsofia@galantai.com címen,
vagy a 06(20)828-9257 telefonszámon.

Július 5-én, pénteken 18 órakor a „HOLNAP” című
francia dokumentumfilmet vetítjük magyar felirattal (118
perc). A belépés díjtalan, de adományokat elfogadunk,
mellyel a film vetítési jogát szeretnénk fedezni. A vetítés
után beszélgetésre lesz lehetőség.
Van olyan film, ami korszakot alkot. Emlékszel arra a
napra, amikor kijöttél egy moziból és másképp néztél a
világra, mint amikor bementél? Mondhatni, megváltozott az életed? A „HOLNAP. Egy utazás a
megoldások világába” pont egy ilyen film. Egy fiatal
filmes csapat keresi a jelenben azt, ami egy élhető
jövőhöz fontos. Keresi azokat az embereket, akik
tesznek azért, hogy holnap legyen mit enni, legyen
mivel fűteni, legyen biztonság és nem utolsó sorban
egy egyenlő társadalom. Rátalál azokra, akik
közösségben, szövetkezetben, döntéshozói pozícióban, bátran és vidáman alakítják a jövőt. Igen, a
jövőt: a holnap teremtőivel ismerkedünk két órán
keresztül, a Föld minden pontjáról. A film működő
alternatívákról szól: demokrácia, oktatás, gazdaság,
élelmiszer, energetika. Tudatos közösségeket
ismerhetünk meg, akik közösen, együttműködésre
nyitott cégekkel és döntéshozókkal változást tudtak
elérni.
2019. július 7-én, vasárnap 18 órakor soron következő
jazz klub vendégművészei: Bencze Alma (ének), Bata
István (basszusgitár), Jeszenszky György (dob).
Virágkötés vadvirágokból. Időpont: július 27. szombat 10 óra A gyerekeket külön foglalkozás várja, amíg
a nagyok ügyeskednek. Kérjük, hogy részvételi
szándékát feltétlenül jelezze a Trixi’s Decor facebook
oldalán, ahol további részleteket is találhat az
eseményről vagy a 06(70)430-6673-as telefonon!
A csoportok foglalkozásai júliusban szünetelnek!

Szentgyörgymezői
Olvasókör

2019. július. 15 – július 19. 8-16 óra között Bóbita
Muzsika Zenetábor 7-12 éves gyermekek számára.
2019. augusztus 12 – augusztus 16. 8-16 óra között
Bóbita Muzsika Zenetábor 4-7 éves gyermekek
számára. Mindkét tábort Vörös Niki (jazz énekes,
művész-tanár) vezeti. Délelőtt zenés foglalkozások,
tízórai, szabad játék. Ebéd után kézművesfoglalkozások
(hangszerkészítés), uzsonna. A foglalkozások keretein
belül a gyerekek megismerkedhetnek a zene alapelemeivel. Játék a hangokkal, éneklés, zenehallgatás,
improvizációs készség fejlesztése az alternatív
rögtönzéspedagógia
módszereivel.
Jelentkezési
határidő: 2019. június 15. Részvételi díj: 22.000,- Ft/fő
(mely tartalmazza az étkezést, anyagköltséget és a
foglalkozásokat),
testvéreknek
kedvezményesen
20.000,- Ft/fő. Jelentkezés: bobitamuzsika@gmail.com
vagy +36/203716000 www.vorosniki.com

2019. júniusi
műsorfüzet

NYITVATARTÁSI REND:
Hétfő
9.30 – 20.00
Kedd
9.30 – 21.30
Szerda
9.30 – 20.30
Csütörtök
9.30 – 20.30
Péntek
9-12 14-18
Szombat
9-12 14-18

Dombrády Bence fotója

KÉRJÜK, HOGY RENDEZVÉNYEINKRE NE
HOZZÁK MAGUKKAL HÁZI KEDVENCEIKET!
MÉG AZ UDVARRA SEM! KÖSZÖNJÜK!

2500 Esztergom, Andrássy u. 23.
telefon: 33/413-464
mobil: 30/355-4243, 30 /355-3150, 30/300-8041
e-mail: sz.olvasokor@gmail.com
honlap: www.olvasokor.uw.hu

2019. JÚNIUSI PROGRAMOK
2. vasárnap 18.00: jazz klub
3. hétfő 16.30: Erős Gábor képviselői fogadóórája
7. péntek 10.00: Maminti klub
7. péntek 17.00: Lovász Irén Dalolóköre
7. péntek 18.00: kiállítás megnyitója
13. csütörtök 16.00: Beszélgető Kör a
Nap-Út Alapítvány szervezésében
21. péntek 19.00: Zeneudvar - Ars Musica kórus
23. vasárnap 8.00: kirándulás a „Bakancsosokkal”
24–28. 9-16 óra között: kézműves-művésztábor
27. csütörtök 19.00: társasjáték a Játékkunyhóval
ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő
10.00: Meridiántorna (jún. 17-ig)
15.00: Színjátszók (jún. 3-ig)
19.00: Kertbarát Kör
Kedd
15.00: Szövés
17.00: Nőklub
18.00: Néptánc gyerekeknek (jún. 11-ig)
19.30: Váralja Néptáncegyüttes (felnőtteknek)
Szerda
A szerdai jógákra való bejelentkezés a
06/20/422-7035-ös telefonon Tóth Zsuzsánál.
10.00: Baba-mama jóga (jún. 19-ig)
13.00: Jazz-zongora órák
17.00: Kismama jóga (jún. 19-ig)
19.00: Hatha jóga (jún. 19-ig)
Csütörtök
10.00: Szenior Örömtánc
16.00: Rajziskola és művészeti műhely (jún. 6-ig)
18.15: Jóga Indrával
Szombat
13.00: Vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon

2019. június 2. vasárnap 18 óra: VVV Jazz klub.
Vendégzenészek:
Somos András: 1990-ben végzett a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem (akkor Főiskola) fuvolatanszakán. A jazz-zenével gyerekkora óta foglalkozik.
Évekig tanított a zeneművészeti egyetem jazztanszakán, jelenleg - többek között - a Bartók konziban
oktat. A gyönyörű fuvola sound mellett változatosan is
zongorázik. Tagja több jazz formációnak is, melyekben
a fuvola és/vagy a zongora posztot tölti be.
Rendszeresen játszik az alábbi zenekarokban: Relax
Eni-time, Fourtissimo Jazz Orchestra, Marlboro Man,
és duo formációkban Juhász Gáborral, Eck Lédával.
Éder Ferenc ’Lá’: Basszusgitárosa többek között a
Jamese zenekarnak, emellett a Fortissimo együttes
fantasztikus fúvósnégyesével turnézik országszerte,
valamint a Relax Eni-time állandó tagja is, Somos
András mellett.
Molnár Mátyás: Zenei tanulmányait a Kőbányai Zenei
stúdióban, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen végezte. Mindig is érdekelte a
sokszínűség, minél többféle zenét játszani. A jazz,
funk, rock és popzene mellett foglalkoztatják a
különböző népzenék is, és az afro cuban zenére
jellemző ütőhangszereken is elkezdett játszani.
Állandó zenésze többek között Pápai Jocinak, a
népzenét játszó Hurdy Gang zenekarnak, a PaCsé-nak
és Somos András zenekarának. Időnként Szűcs Gabi
és Veres Mónika Nika mögött is játszik.
Házigazda: Vörös László (zongora).
Háziasszonyok: Vörösné Strausz Eszter (fuvola,
szaxofon) és Vörös Niki (ének).
Belépődíj: 1 500.- Ft/fő. 14 éves kor alatt: ingyenes.
Maminti Klub: anyáknak és babáknak. Téma: Fáj a
hátad, vállad, derekad? Egyszerű, gyors fájdalomcsillapító jóga gyakorlatok otthonra, kisgyermekes
Anyukáknak Tóth Zsuzsanna háromgyermekes
jógaoktatótól. Időpont: június 7. péntek, 10 óra. A
részvétel ingyenes.

Június 7-én, és 28-án pénteken 17 órakor folytatódik a
Hang - lélek - hagyomány: Lovász Irén Dalolóköre.
" Most az esztergomi közönségnek is lehetősége van a
rendszeres közös dalolás jótékony hatásainak
megtapasztalására: Az éneklés testi-lelki öröméért,
egészségünk és harmóniánk fenntartásáért, az ősök
hagyatékának megismeréséért, hagyományainkban és
önmagunkban rejlő értékek és erők felfedezéséért
rendszeresen összegyűlhetünk közösen dalolni!".
Folytatás szeptembertől! Részvételi díj alkalmanként
1.000,- Ft/fő.
2019. június 7-én, pénteken 18 órai kezdettel
Dombrády Bence fotókiállításának megnyitója. A
kiállítást P. Tóth Major Krisztina nyitja meg. A kiállítás –
a terem vegyes használata miatt előzetes egyeztetéssel, vagy pénteken és szombaton 9-12 és 14-18 óra
között – 2019. júniusi hónapban látható az
Olvasókörben. A részvétel ingyenes!
Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány szervezésében
június 13-án, csütörtökön 16 órakor. Adj egy kis időt
Magadnak! Téma: Rend a lelke mindennek.
Érdeklődés: (Winter Erzsébet) +36 70 3842-451,
info@naputalapitvany.hu. EFOP-1.3.5-16-2016-00024
„KÖZ-PONT” Esztergomi közösségek fejleszté
Kirándulás a „Bakancsosokkal” június 23-án,
vasárnap. Indulás 8 órakor megbeszélés szerint. Cél:
Kisbér (Mini Magyarország) – Ászár (Mini Skanzen) –
Császár (Western város) – Bokod (lebegő falu).
Császáron lehet étkezni. Jelentkezés folyamatosan
06.15-ig, ha a létszám nem haladja meg a 20 főt akkor
kocsikkal megyünk. Jelentkezni Polacsek Mónikánál:
06/30/432-5104, polcsi@freemail.hu
Június 27-én, csütörtökön 19 órától Társasjáték est a
Játékkunyhóval. A klub nyitott: kezdők és haladók
egyaránt találnak játékot és játékpartnert. Próbáljátok
ki, szeretettel várunk minden játszani vágyót!
Támogatói díjunk 200,-Ft”

