Augusztus 8. szombat 18 óra: Strigonia vonósnégyes. Tagjai: Pásztóiné Nádudvary Erika, Bartha
Magdolna, Dudás Nikolet, Németh Judit. Műsorukon
vidám hangvételű, ismert dallamok: polkák, keringők,
tangók, operett és komolyzene részletek lesznek
hallhatóak.
Augusztus 15. szombat 10 óra: Méhes Csaba. „Zseni
a pali, ezt meg kell nézned! Előadóművész?
Pantomimes? Mopzgásszínész? Karakterművész? A
legóriásabb kisember? Nincs neve a műfajának.”
Vendégünk a volt Frankás diák.
Augusztus 15. szombat 18 óra: DIMINUENDUÓ. Két
fiatal hölgy Dorog és Sóskút „képviseletében”

Augusztus 22. szombat 10 óra: Fabók Mancsi
bábszínháza: A székely menyecske meg az ördög.
Népmese bábokkal.
Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely
menyecske. De az a világon mindent a visszájára
cselekedett. Makacs dacosságával még az ördögnek
is igen meggyűlt a baja. S tán még ma sem szabadult
volna az asszonynép fogságából, ha meg nem menti
egy huszár… Mesénk fonalát ördög- szállta
királykisasszonyok, ördögtől kapott ördögűző
képesség, igaz mátkaság, lakodalom s haj, még mik
nem ékesítik! S hogy miként kacsint vissza
történetünkbe vad menyecskénk, azt megláthassák,
csak kerekítsék szemüket, s élesítsék pupillanyílásukat!
Játékunkat, negyven percben, szigorúan kiskorú
felügyelete mellett ajánljuk!
Augusztus 22. szombat 18 óra: Strigonium Consort
reneszánsz koncertje.
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Egri Eszter

Partos Dorka

Egri Eszter az Eötvös Zenei Alapítvány által
biztosított Kohno - Sakurai mesterhangszeren

játszik.

A két lány a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és
Zeneművészeti Szakgimnázium végzős tanulója! A
zene szeretete hozta őket össze és boldogan
muzsikálnak együtt! Eszti Sóskúti, míg Dorka
Dorogról származik.
Eszti Tanára Seres Borbála, Dorkáé Horgas Eszter.

Augusztus 29. szombat 10 óra: „Krisztus Urunk és a
furulya” bábtáncoltatás élő zeneszóval. A hangszereket, bábokat és a szavakat forgatja: Keresztes
Nagy Árpád.
Augusztus 29. szombat. 18 óra. A „Zeneudvar 2020.”
zárórendezvénye. Vendégünk az Ötödik Évszak
zenekar. Akusztikus emberzene világi felfogásban így jellemző művészetét az Ötödik évszak, mely
zenekar tagjai olyan formációkban fordultak meg, mint
a Magyar Állami Népi Együttes, a BudafolkBand, a
Dresch Vonós Quartet vagy Lajkó Félix zenekara.

2020. évi nyári programunk

„ZENEUDVAR 2020.”
a Szentgyörgymezői Olvasókörben.
2020. évi nyári programunk
Belépődíj: gyermekjegyek 500,- Ft/fő/alkalom
felnőt jegyek 500,- Ft/fő/alkalom
Jegyek – időjárástól függetlenül – elővételben,
munkanapokon 14 és 19 óra között válthatók az
Olvasókörben: Esztergom, Andrássy u. 23. szám
alatt. Elővételben alkalmanként legfeljebb 100 db
belépőjegyet adunk ki. Napos idő esetén az
esemény napján plusz 50 db jegy vásárlására lesz
lehetőség.
Fentiek, így az egész program csak abban az
esetben valósul meg, amennyiben a vírus „békén
hagy” bennünket!
Június 27. szombat 10 óra: Gryllus Vilmos és
Alma koncertje.
Június 27. szombat 18 óra: MárkusZínház
„Mátyás király” című bábelőadása.
Július 4. szombat 10 óra: Katáng Zenekar
„Tarkabarka dalok” koncertje gyerekeknek.
Július 4. szombat 18 óra: Wesztergom Együttes
koncertje. Az újonnan megalakult country csapat
bemutatkozó koncertje.
Július 11. szombat 10 óra: Bahorka Társulat
„Pletykázó asszonyok” című zenés mesejátéka
gyerekeknek. Ugye ismerős? "Juli néni, Kati néni,
Etye-petye-lepetye! Üldögélnek a sarokban, jár a
nyelvük, mint a rokka Etye-petye-lepetye!" Weöres
Sándor veresei alapján készült zenés mese, mely

jóízű népi humorral, vérpezsdítő dallamokkal
eleveníti meg, milyen a falu szája. A padon ülő
asszonyok hajnaltól alkonyatig dalolnak
leányokról, legényekről, álmokról, szerelmekről,
utazásról, kecskékről, kutyákról és mindenféle
mulatságos dologról! Vigyázzatok, mert
benneteket is kibeszélnek!
Balogh Melinda, Horváth Sára - ének, mese, tánc
Ifj. Csoóri Sándor - brácsa, koboz
Réti Benedek - harmonika
Babcsán Bence - szaxofon, furulya
Bősze Tamás Jean-Pierre: dobok
Az előadás időtartama: 55 perc

Július 25. szombat 10 óra: Eszter-lánc
mesezenekar Rokkendroll koncertje. „Mesevilágba bújó koncertre hívunk minden gyereket és
gyerek-lelkű felnőttet, ahol megelevenedik a
történet a zene és persze a gyerekek
segítségével. A dalok, hangok, hangszerek mind a
mese szereplőivé válnak, akiknek kalandjait a
gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. Gyerekdalok
és kortárs költők megzenésített versei kísérnek
minket utunkon, aminek a végére reméljük új
zenekari tagokat is találunk a gyerekek körében.
(Kárász Eszter, Bata István, Becze Gábor,
Clemente Gábor, Nemes Janó, Veér Csongor)”

Július 11. szombat 18 óra: Tolcsvay Béla „Szép
szerelmem Magyarország” (saját szerzemények)
koncertje.

Július 25. szombat 18 óra: Acoustic Guitar Caffe
„Akusztikus utazás, térben és időben.” című
koncertje. Vendégünk: Bakos Istvan és Libis Attila
alkotta Acoustic Guitar Caffe, a country, irish és
fingerstyle muzsika örömeiről szól, nézőnek és
zenésznek egyaránt, és Libis Patrik – dob.

Július 18. szombat 10 óra: Bóbita Zenekar
gyerekkoncertje. "Fiúk, lányok ide gyertek!" Zene,
tánc, mese, játék. Ez mind egyszerre, a Bóbita
Zenekar vidám koncertjén. A térségben először
Szentgyörgy-mezőn mutatkozik be a kibővült
esztergomi formáció, akik már 22 éve varázsolnak
mosolyt a gyermekek arcára.
Július 18. szombat 18 óra: Holdviola zenekar
(népzene, elktro-folk) koncertje. A 2020-ban 12
éves jubileumát ünneplő, Fonogram Magyar Zenei
és B.A.Z. Megyei Prima és Miskolc Város Nívódíjas Holdviola Zenekar látogat el Esztergomba. A
magyar népdalkincsből táplálkozó ősi dallamokat,
mai hangzásvilággal összetéveszthetetlen stílusban ötvöző zenekar élő előadásai különleges
zenei és látványélményt nyújtanak a közönségnek.

Augusztus 8. szombat 10 óra: Makám Együttes
„Bogárbál” című interaktív gyerekkoncertje.
A műsor tematikája az állatvilág és az ember,
különösen a gyermekek kapcsolata. A műsor
játékos formában igyekszik közelhozni a mai
városi gyermekekhez a természetet, az erdőt,
mezőt, tavat, folyót, s a benne élő állatokat. A
dalok nem csak a gyerekeket szólítják meg, kicsit,
nagyot, öreget egyaránt hív, kik játékos kedvüket
megőrízték. Hallunk a százlábú születéséről, a
karikás szemű nyúl rémálmairól, egy álmedve téli
settenkedéseiről, a csiga-bigák tavaszi báljának
vendégseregéről, a kabócáról, aki nem szeretett
tanulni és még a "ma született" aligátor gyerkőcre
leselkedő veszélyekről is.

