„Zeneudvar 2022.” a „TOP-5.3.1-16-KO1-201700006 Közösségépítő programok Esztergomban”
projekt keretében valósul meg, ezért ingyenesek!
Jó idő esetén az Olvasókör udvarán, rossz idő
esetén a nagyteremben kerül megrendezésre.
Július 2-án, szombaton 19 órakor Karinthy Vera és
Bornai Tibor zenés irodalmi estje „Öt Karinthy és
Én” címmel a Zeneudvarban. „Est a Karinthyak
szellemében. Frigyes, Gábor, Ferenc, Márton
írásaikkal, Vera – Frigyes dédunokája – pedig
énekével és családi történetekkel lesz jelen. Első
kézből hallhatjuk azokat a személyes élményeit,
amelyeket eddig nem osztott meg a
nyilvánossággal. Én pedig – Bornai Tibor zenészként és Karinthy-imádóként segítek neki
ebben. Egy vidám est, másfél óra bóklászás a
magyar irodalomnak ebben a csodás ligetében.”
Július 9. szombat 19 óra: Nyáresti reneszánsz zene
a Strigonium Consorttal. Fellépők: Penyigei
Manczur Krisztina, Wildné Grób Mária, Nyeső Ildikó,
Pásztói Tamás művészeti vezető, Pintér János,
Pásztóiné Wagner Judit. Műsor: RENESZÁNSZ
POLIFON EGYHÁZI ZENE: Thomas Tallis; Giovanni
Pierluigi da Palestrina; William Byrd. RENESZÁNSZ
NÉMET, ANGOL ÉS OLASZ TÁNCZENE: Heinrich
Isaac; Paul Lütkemann; Anthony Holborne; John
Dowland; Marco Uccellini.
Július 23. szombat 19 óra: Zeneudvar – Strigónia
Vonósnégyes koncertje. Előadók: Pásztóiné
Nádudvary Erika (hegedű), Németh Judit (hegedű),
Maradi Adrienn (brácsa), Dudás Nikolet (gordonka).
30. szombat 19 óra: Zeneudvar – Wesztergom
együttes koncertje. A country zenét játszó együttes
tagjai: Vereckei Ádám (basszusgitár), Vereckei Attila
(gitár), Németh Judit (hegedű), Parragi György
(bendzsó).

Filmes Étlapunk júniustól szeptemberig:
"Előétel" Június – „A Séf”
"Főétel" Július – „Julie & Julia”
"Desszert" Augusztus – „Csokoládé”
"Bor" Szeptember – „Napsütötte Toscana”
Filmvetítés minden hónapban Hegedűs Roberta,
média szakos pedagógus ajánlásával. Július 24.
vasárnap 18 óra „Julie & Julia – Két nő, egy
recept” című amerikai filmdráma (123 perc, 2009.)
A belépés ingyenes!
Julie, a harmincas írónő alkotói válságban
szenved. Elhatározza, hogy egy év alatt megfőzi
az összes receptet, ami Julia Child híres, a francia
szakácsművészetről írt könyvében található, és
internetes blogban számol be az ezzel kapcsolatos
élményeiről. Julia Child élete is megelevenedik, aki
a második világháború után Párizsba költözik
külszolgálatot teljesítő férjével. Az asszony
elfoglaltságot keres és talál is magának.
Érdeklődése a francia konyhaművészet felé fordul,
felfedezvén, hogy az evés a társadalmi érintkezés
egyik formája, és a hozzávaló ételt művészi módon
is el lehet készíteni. Julie Powell regényéből.
Intézményi nyitvatartásunk a nyári hónapokban
a csoportok működéséhez, valamint rendezvényeinkhez igazodik! Ezért – a szombati kiállítási
nap kivételével (9-12 és 14-18 óra között) – a
megadott elérhetőségen van lehetőségük
érdeklődni!
KÉRJÜK, HOGY RENDEZVÉNYEINKRE NE
HOZZÁK MAGUKKAL HÁZI KEDVENCEIKET!
MÉG AZ UDVARRA SEM! KÖSZÖNJÜK!
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2022. JÚLIUS HAVI PROGRAMOK
1. péntek 18 óra: kiállítás megnyitó
2. szombat 19 óra: Zeneudvar –
„Öt Karinthy és Én”
9. szombat 19 óra: Zeneudvar – Nyáresti
reneszánsz zene a Strigonium Consorttal
10. vasárnap 19 óra: VVV Jazz klub
17. vasárnap 6-19 óra között: időközi választás
22. péntek 18 óra: Irodalmi Kávézó
23. szombat 19 óra: Zeneudvar –
Strigónia Vonósnégyes koncertje
24. vasárnap 18 óra: filmvetítés
30. szombat 19 óra: Zeneudvar –
Wesztergom együttes koncertje
31. vasárnap: természetjárás
31. vasárnap 17-19.30: szakrális körtánc (Előzetes
regisztráció szükséges!)
ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő
10.00: Meridiántorna (kivétel: 18-án és 25-én)
15.00: Színjátszó csoport (ősztől folytatódik)
18.00: Kertbarát Kör (júliusban szünet)
Kedd
15.00: Szövés (van még szabad szövőkeretünk)
17.00: Nőklub
Szerda
13.00: Jazz-zongora órák (ősztől folytatódik)
16.00: Csuhé, szalmafonás (ősztől folytatódik)
19.30: Esztergom Néptáncegyüttes próbája
(várhatóan ősztől)
Csütörtök
10.00: Szenior Örömtánc (júliusban szünet)
17.30: Jóga Indrával (ősztől folytatódik)
Péntek
18.00: Méhészek (ősztől folytatódik)
Szombat
13.00: Vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon

Július 1-én, pénteken 18 órakor Söröss Tamás
„Festett kazettás famennyezetek” című festett
táblaképeinek kiállításmegnyitója. A kiállítást
megnyitja: Gaál János, nyugalmazott múzeumi
főrestaurátor (Néprajzi Múzeum), múzeumi
főtanácsos, a Népművészet Mestere. Zenei
közreműködő: Szegő Csaba, jazz zenész. A
kiállítás – a terem vegyes használata miatt – előzetes egyeztetéssel, vagy szombaton 9-12 és 14-18
óra között augusztus végéig látogatható. A
részvétel ingyenes!
Július 10-én, vasárnap 19 órakor VVV Jazz Klub.
Vendégek: Jeroen Pek (NL) - (Alt-, basszus
fuvola, Inderbinen C fuvola, Zoo-fuvola, Educci
fuvola). Jeroen Pek holland fuvolista-zeneszerző,
a holland ArtEZ Konzervatórium fuvola tanszékvezető tanára, a nemzetközi palettán Európa
egyik vezető jazz-fuvolistája. Dinamikus, virtuóz
és határokat feszegető koncertjeit elektronikus
effektek-pedálok használatával is színesíti.
Emellett különleges hangszerparkját is magával
hozza. Vendégzenészek továbbá: Bartók Vince
(basszusgitár) és Jeszenszky György (dobok).
Házigazda: Vörös László (zongora). Háziasszonyok: Vörösné Strausz Eszter (fuvola,
szoprán szaxofon) és Vörös Niki (ének).
Belépődíj: 1.500,-Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes.
Irodalmi Kávézó július 22-én, pénteken 18 órakor
„Otthon a hazában” címmel (történetek, versek)
Debreczeny Csaba felolvasóestje. Zongorán
közreműködik: Pintér Péter zongoraművész. Vendég: Fráter Zoltán író, irodalomtörténész, az est
szerkesztője. Házigazda: Reichert Gábor irodalomtörténész. A részvétel ingyenes! „Miről beszélünk, ha a hazát emlegetjük? Milyen érzelmek,
gondolatok kapcsolódnak a haza fogalmához? A

haza nemcsak táj, nemcsak múlt, nemcsak hely,
ahol élünk, hanem költészet is, anyanyelv is,
ünnepeink és vágyaink tere is. Debreczeny Csaba
a legnépszerűbb magyar írók – többek közt
Karinthy, Kosztolányi, Krúdy, Móricz – műveit kelti
életre önálló estjén, hogy elmondhassa: haza vagy
te is, én is, a haza bennünk van.”
Természetjárás. Július 31-én, vasárnap 7,45-ös
busszal indulás: Dunabogdány – Kis-Bükk-tető –
Vörös-kő és Leányfalu. Egyénileg lehet egyet
pancsolni. Táv: kb. 10-13 km, szint: 350-400 m.
Érkezés a délutáni órákban, költségek: utazás,
illetve saját igények. Túravezető: Polacsek Móni.
Érdeklődni:06(30)432-5104, polcsi@freemail.hu
Július 31-én, vasárnap 17 órakor szakrális
körtánc Kovács Anikó mozgás- és irodalomterapeuta vezetésével. „A tánc eredetét tekintve rituális
történés, az élet modellezése. Az emberi élet rituális
ábrázolása. Könnyedség, öröm, felszabadítás, gyógyulás, és ragyogó énünk kifejezése, életünk
kiteljesítése. A Körtánc hagyomány egyik lényegi
eleme maga a kör forma, az összetartozás, az
egység, a teljesség tere. Megtaláljuk a lépéseinket
magunkban és az egészben. Merítünk a táncokban,
zenékben és dalokban (népi és modern) rejlő
Bölcsességekből, a belső rendünkbe visszavezető
erejéből. A kör közepén a lényeg, az esszencia, és
ekörül zajlik a mozgás. Az Életünk állandó tánc a
Közép körül, a láthatatlan Egy körül. A Középpontból
élünk, a Nyugvóponthoz térünk vissza újra és újra. A
kör emlékeztet erre az eredetre. A Világ törvénye a
mozgás/változás, a Közép törvénye a nyugalom. A
test elkezd emlékezni, sejtszintű emlékezés. Ez egy
gyönyörű, emberformáló folyamat. Nőknek és
férfiaknak, 18-99 éves korig egyaránt.” Előzetes
regisztráció szükséges: 06(30)962-4922

