December 1-jén, vasárnap 18 órakor VVV Jazz klub
az Olvasókörben.
Vörös Niki Quartet feat. Subicz Gábor (trombita,
szárnykürt) Left Alone lemezbemutató koncertje.
Közreműködik: Strausz Eszter (szaxofon, fuvola).
„Vörös Niki mindig üdítően szokatlan repertoárral
jelentkezik. Koncertjein gyakran a Nagy Amerikai
Daloskönyv
kevéssé
ismert,
fantasztikus
gyöngyszemeit eleveníti fel. Első albumán a néhai
Michel Legrand dalainak eredeti és friss jazz
interpretációit halhattuk. Most bemutatásra kerülő,
második lemezét a fekete amerikai énekesnődalszerző-színésznő és polgárjogi aktivista, Abbey
Lincoln szerzeményeinek szenteli. A hazai közönség
egy része talán nem is hallotta még a 2010-ben
elhunyt Abbey Lincoln nevét, pedig markánsan egyéni,
palástolatlan érzelmeket kifejező dalai, szenvedélyes
előadásmódja és kifejező stílusa meghatározó
befolyást gyakoroltak Cassandra Wilsonnal kezdve az
amerikai énekesnők új generációjára. Nem véletlen,
hogy Nikiék új albumát, melynek anyagát a trombitás
Subicz Gábor játéka is gazdagítja, ez a csodálatos
művésznő inspirálta.” forrás: https://www.bjc.hu

zongorajátékával. Kettőjük játékát kiválóan fogja össze
Csuhaj-Barna Tibor és a sokoldalú, a hazai jazz élet
legkeresettebb dobosa, Jeszenszky György alkotta
ritmusszekció. forrás: https://vorosniki.com
Beharangozó: 2020. január 5-én, vasárnap 18 órakor
a soron következő VVV Jazz klub alkalmával
vendégművész: Luise Enzinger (ének).

NYITVATARTÁSI REND:
Hétfő
9.30 – 19.00
Kedd
9.30 – 21.30
Szerda
9.30 – 20.00
Csütörtök
9.30 – 20.30
Péntek
9-12, 14-18
Szombat
9-12, 14-18

Szentgyörgymezői
Olvasókör
2019. decemberi
műsorfüzet

A nyitvatartás a ház rendezvényeihez igazodik!

Az Olvasókör 2019. december 22 –
2020. január 2. között zárva tart!

Házigazda: Vörös László (zongora)
Háziasszonyok: Vörös Niki (ének) és Vörösné
Strausz Eszter (fuvola, szaxofon)
Belépődíj: 1.500,- Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes.

Kérjük az Olvasókör látogatóit, hogy házi
kedvenceiket ne hozzák be az intézmény
területére! Az udvarra sem!

Niki testvérével, Lászlóval 2005-ben alapította meg
a Vörös Niki Quartet-et, mellyel rendszeres
fellépőjévé váltak a hazai jazz kluboknak,
fesztiváloknak. A zenekar repertoárján az autentikus
jazz dalok mellett egyaránt megtalálhatók modern
hangzású kortárs jazz standard-ek, illetve saját
szerzemények. A formáció hangzásvilágát Niki
karakteres, egyéni énekhangja határozza meg, mely
remekül kiegészül László formabontó, expresszív

Kérjük, a főbejáraton csak gyalogosan
közlekedjenek, minden mással (bicikli,
babakocsi, roller, kerekesszék stb.)
használják a hátsó nagykapunál lévő –
akadálymentesített – bejárati lehetőséget!
Megértésüket köszönjük!

Adventi kiállításból

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. DECEMBERI PROGRAMOK
1. vasárnap 18.00: VVV Jazz klub
6. péntek 18.00: adventi kiállítás megnyitója
7. szombat 17.00: ismerkedés a digirámával
11. szerda 17.00: „Ünnepek, rítusok, lelkiség”
Kovály Erzsébet előadása.
12. csütörtök 16.00: Beszélgető Kör a Nap-Út
Alapítvány szervezésében
13. péntek 17.00: Dalolókör Lovász Irénnel
15. vasárnap 16.00: karácsonyi készülődés (Csak
bejelentkezéssel!)
22. vasárnap 8.30: természetjárás
ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő
10.00: Meridiántorna
15.00: Kaméleon Stúdió – színjátszók
18.00: Kertbarát Kör
Kedd
15.00: Szövés
17.00: Nőklub
18.00: Borbolya Néptánccsoport
19.30: Váralja Néptáncegyüttes
Szerda
10.00: Karbantartó torna
14.00: Jazz-zongora órák
15.00: szalmafonás, csuhé
Csütörtök
10.00: Szenior örömtánc
16.00: Rajziskola és művészeti műhely
18.15: Jóga Indrával
Szombat
13.00: vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon

November 21-től 5 csütörtöki napon 16 órától
ikonfestés és adventi készülődés a Rajziskola
és művészeti műhely foglalkozásain.
December 6-án, pénteken 18 órakor kezdődik a
Szentgyörgymezői Olvasókör alkotó csoportjai
(rajz-, szövő-, szalmafonó-, csuhé szakkör)
adventi kiállításának megnyitója. Köszöntőt
mond Polgár József. A kiállítást megnyitják:
Galántai Zsófia (Rajziskola és művészeti műhely),
Czégényi Ildikó (szövőszakkör), Erős Istvánné
(szalmafonás, csuhé). Közreműködők: Németh
Judit (hegedű), Váradi Andrea (hegedű), Maradi
Adrienn (brácsa), Dudás Nikolet (cselló). A
részvétel ingyenes! A kiállítás hétfőtől csütörtökig,
előre egyeztetett időpontban, illetve pénteken és
szombaton 9-12, 14-18 óra között tekinthető meg
2020. január 5-ig az Olvasókörben. A kiállítás
december 27-én és 28-án nem lesz megtekinthető!
„AMIT A DIGIRÁMÁRÓL TUDNI ÉRDEMES!”
december 7-én, szombaton 17 órakor. Ismered a
digirámát? Molnár László megismerteti Veled egy
jó digiráma készítéshez az utat! A részvétel ingyenes! A program legalább 5 fő érdeklődőhöz kötött.
Érdeklődni: Molnár László: 06(20)373-1758.
Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány szervezésében december 12-én, csütörtökön 16 órakor.
Téma: Hiedelmeink. Érdeklődés: +36 70 3842451, info@naputalapitvany.hu. EFOP-1.3.5-162016-00024 „KÖZ-PONT” Esztergomi közösségek
fejlesztése.
December 13-án, pénteken 17 órakor az év utolsó
Hang - lélek - hagyomány: Lovász Irén Daloló-

köre az Olvasókörben. „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!".
Részvételi díj alkalmanként 1000,- Ft/fő.
December 11-én, szerdán 17 órakor „Ünnepek,
rítusok, lelkiség – hogyan hat az egészségünkre
a hit megélése?” címmel Kovály Erzsébet ingyenes előadása.
Karácsonyi készülődés december 15-én, vasárnap 16 órai kezdettel Trexler Kingával. 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!
Természetjárás december 22-én, vasárnap 8.30kor a Budapestre induló busszal. Útvonal: Kopár
csárda – Zajnátok. Távolság 10-15 km. Túravezető: Polacsek Mónika.
Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk
minden kedves volt és leendő látogatónknak!
2020-ban is szívesen látunk minden
-

programjaink iránt érdeklődő vendégünket!

