2021. június 13. vasárnap 19 óra:
VVV Jazz Klub Extra.
Vendégzenészek:

Bögöthy Ádám - Pengő Csaba
bőgő duó
Házigazda:

Vörös László
Belépődíj: 1 500.- Ft/fő. 14 éves kor alatt: ingyenes.
A program az

támogatásával valósul meg.
NYITVATARTÁSI REND:
Hétfő
9 – 12, 13 – 20
Kedd
9 – 12, 13 – 18
Szerda
9 – 12, 13 – 20
Csütörtök
9 – 12, 13 – 20.30
Péntek
9-13
Szombat
9-12 14-18
Nyitvatartásunk változhat, igazodik a
rendezvényeinkhez!
KÉRJÜK, HOGY RENDEZVÉNYEINKRE NE
HOZZÁK MAGUKKAL HÁZI KEDVENCEIKET!
MÉG AZ UDVARRA SEM! KÖSZÖNJÜK!

Rendezvényeink csak a mindenkori vonatkozó
kormányrendeletek alapján látogathatók!

Április elején tett egyik facebook bejegyzésemben érintőleg említettem, hogy egy új közösségi formát szeretnénk útjára bocsájtani, működtetni. Havonta egy alkalommal, a hónap harmadik péntekjén fog jelentkezni az
"Irodalmi Kávézó", amelynek állandó házigazdája
Reichert Gábor lesz, aki 2016 óta az ELTE magyar
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének oktatója. 1987-ben született Tatabányán, jelenleg is itt él. A
Bárdos László Gimnáziumban érettségizett, majd elvégezte az ELTE magyar szakát, ahol később doktori
fokozatot szerzett.
Irodalomtörténészként elsősorban a "létező szocializmus" korszakának magyar irodalmát kutatja, első kötete Déry Tibor, a második Gáll István életművének egyegy kiemelt szakaszáról szól. Emellett napjaink magyar
irodalma is foglalkoztatja: számos lapban (Élet és Irodalom, Jelenkor, Műút, Tiszatáj stb.) jelentek meg kortárs művekről szóló kritikái az elmúlt években, valamint
az Új Forrás folyóirat kritikarovatának szerkesztőjeként
is dolgozik.

Szentgyörgymezői
Olvasókör
2021. júniusi
műsorfüzet

Remélem, létrejön a "jó közönség - jó házigazda - jó
vendég" hasznos, szórakoztató, közösségteremtő és
közösségmegtartó háromszög! Úgy gondolom, hogy
rajtunk, a közönségen is fog múlni e formáció sikere.
Az Irodalmi Kávézó első vendége (VI. 18. péntek 18
óra) Háy János József Attila-díjas író, költő.
Várunk minden érdeklődőt! Belépődíj: 1.000,- Ft
A fotón Háy János és Reichert Gábor.

Kelenföldi (Drevenák) Éva kiállításából

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

2021. JÚNIUSI PROGRAMOK
4. péntek 17.00: Kelenföldi (Drevenák) Éva kiállítás
megnyitója
5. szombat 18.00: Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola és Gimnázium diákjai,
Vakán Zsuzska és a Kóborzengő
Népzenekar koncertje
12. szombat 18.00: M.É.Z. koncert
(esetleg táncház)
13. vasárnap 19.00: VVV Jazz klub extra
18. péntek 18.00: Irodalmi Kávézó
19. szombat 19.00: Wesztergom koncert
27. vasárnap 19.00: Lovász Irén Kossuth-díjas
érdemes művész - Groove & Voice Trió koncertje
ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő
10.00: Meridiántorna
15.00: Színjátszók
19.00: Kertbarát Kör
Kedd
15.00: Szövés
Szerda
13.00: Jazz-zongora órák
15.00: szalmafonás, csuhézás (várhatóan ősztől)
Csütörtök
10.00: Szenior Örömtánc
16.00: rajziskola (várhatóan ősztől)
17.30: Jóga Indrával (Időpontváltozás történt!)
Szombat
13.00: Vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon

Június 4-én, pénteken 17 órai kezdettel Kelenföldi
(Drevenák) Éva „Hímzett világom” című
kiállításának megnyitója. A kiállítást Kocskovics
Péter nyitja meg. Zenei közreműködők: Daróczi
Gabriella
énekművész,
Rózsár
Brigitta
kamaraművész (Malom Művészeti Műhely). A
kiállítás – a terem vegyes használata miatt előzetes
egyeztetéssel, vagy szombaton 9-12 és 14-18 óra
között – 2021. június 26-ig látható az Olvasókörben.
A részvétel ingyenes!
„Zeneudvar 2021.” a nyári hónapokban zömében
szombati napokon. Június 5-én, szombaton 18.00: a
színpadon Vakán Zsuzskának és a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakgimnáziumba járó diáktársainak
műsora az egész Kárpát-medencét átíveli, ahol
szemezgetünk majd nem csupán a különböző
magyar tájak, hanem a velünk élő nemzetiségek
zenéjéből is, a szerb harmonikajátéktól egészen a
széki vonósbandák muzsikájáig.
Fellépők: Budai Bence (harmonika), Thoma Noémi
(ének, koboz), Lászlófi Radna (citera, koboz), Töreky
Bori (koboz), Szajkó Sára (ének), Kénoszt Barbara
(ének), Vakán Zsuzska (ének)
és a Kóborzengő zenekar. A zenekar prímása ezt írja
a programról: a fellépők közül többen egyidejűleg
tanítványaink és muzsikus kollégáink, és mivel a
zenekarom tagjai is egyszerre tanítványok és
kollégák, valójában ez a két "cég" számunkra
egyetlen nagy, népes család, benne közelebbi és
távolabbi rokonokkal. Mestereinktől ugyanazt a
kultúrát tanultuk, így egyazon nyelven beszélünk, és
könnyedén be tudunk illeszkedni egymás zenei
produkcióiba is. A hosszú, fellépések nélküli korszak
után mindannyian olyan dalokat, zenéket hoztunk
ide, amiket már régóta szerettünk volna megosztani
a közönséggel, illetve kipróbálni, hogyan szólnak
színpadon. A műsor így szinte önmagától alakult ki
ilyen különösen színesre.

A Kóborzengő résztvevő tagjai aznap este: ErdélyiMolnár Klára, Kovács Bettina, Németh Péter, Kovács
József és Havas Zoltán.”
12-én szombaton 18.00: M.É.Z. koncert. „Az első
magyarországi ír-skót népzenét játszó csapat a Meg
nem Értett Zenekar. A zenekar, melynek nem célja,
hanem dolga van. Az együttes 1988-ban alakult. Ír,
skót tradicionális dallamok, balladák, kocsmadalok
alkotják a repertoárt több száz év népzenei kincséből
merítve. Az ír kirajzás miatt több, Amerikából
származó dal is elhangzik a koncerten, mely után (ha
a pandémia miatti rendelkezések engedik!) értő
tánctanár segítségével táncház is tartható, hogy a
közönség lelki felfrissülését testi is kövesse.”
19. szombat 19.00: Wesztergom koncert
COUNTRY!!! 15 év után újra szól a WESZTERGOM!
Zenélnek: Vereckei Ádám (basszusgitár), Vereckei
Attila (gitár), Németh Judit (hegedű), Parragi György
(bendzsó).
27-én, vasárnap 19.00: Lovász Irén népdalénekes,
Kossuth-díjas, Érdemes Művész - Groove & Voice
Trió "Hangtáj-kép" koncertje. Lovász Irén a
Kossuth-díjat 2021-ben, a Magyarország Érdemes
Művésze díjat 2020-ban kapta meg. „Sajátos
világzene ez, ami az archaikus magyar népdal
spirituális-segítő erejére épül. Nem csak
természetes, meditatív, varázslatos és női hanggal
elbűvölő, hanem az ősi tűz lobbanása, ropogása és
férfi erő robbanása, lendülete is jellemzi – csakúgy,
mint a külső és belső természet hangjait. Három
kiváló szólista egyéniség kreatív, energikus zenei
jelenlétének és három különböző zenei világ
fúziójának lehetünk tanúi.” Lovász Irén (ének),
Horváth Kornél (wavedrum, pandeiro, doumbek, udu,
hang, altfuvola), Mizsei Zoltán (ének, szintetizátor).

