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PROGRAMOK

Mentáskert őstermelői piac 
minden csütörtökön 14 – 18 óra 
között a Ház udvarán

XVII. KALÁSZI KORTÁRS  
TÁNCTALÁLKOZÓ
November 4. csütörtök
9.00 Vaskakas Bábszínház:  

A kismalac meg a farkasok
11.00 Vaskakas Bábszínház:  

A kismalac meg a farkasok

18.00 Fesztiválmegnyitó és Tőkés Imola 
kiállításának megnyitója 

 (megnyitja: Juhász Zsolt)
19.00 Feledi Project: Idők folyamán
20.00 Koncert: Follow the Violin & Fman

November 5. péntek
19.00 Fitos Dezső Társulat –  

Szentendre Táncegyüttes: A falu
20.00 Koncert: Mágustones

November 6. szombat
18.00 Kortárs-néptánc gála  

(Pomázi Kevély Táncegyüttes, 
Óbuda Tánc és Mozgás-
művészeti Iskola, Pirók Zsófia, 
Gangaray Dance Company, 
Közép-Európa Táncszínház)

19.30 Duna Táncműhely:  
A tizedik menyasszony

21.00 Koncert: Varga Livius és a  
NeVa Trió



November 13. szombat, 8:00–12:00
Ládafia Garázsvásár
Használt holmik, értékmentés,  
újrahasznosítás, fenntarthatóság.  
A hangulat garantált, a korai érkezés
ajánlott! Jegyek válthatók a Művelődési 
Ház jegyértékesítő irodájában.  
Várjuk szeretettel, árusító és vásárló 
közönségünket egyaránt egy közös  
kincsvadászatra a Ház udvarán!

November 18. csütörtök, 19:00
Lelki nagytakarítás Dr. Buda Lászlóval 
A mindennapi élet sürgés-forgásában 
figyelmünk nagy részét az köti le, amit 
a környezetünkben találunk: család, 
munka, bevásárlás, szórakozás, hírek és 
így tovább. Néha akár teljesen szem elől 
veszíthetjük azt a meghatározó tényt, 
hogy van egy belső világunk, az elménk. 
Ebben tükröződik minden, ami kint 
van. Valójában itt élünk. Nem mindegy, 
milyen hely ez: barátságos vagy ellensé-
ges, kaotikus vagy rendezett, borús vagy 
derűs. Az előadás arról szól, hogyan 
tehetjük e belső világot jobb hellyé.
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November 20. szombat, 20:30
Leonard Cohen est
Müller Péter Sziámi and Friends zenekar 
és vendégeik
„A dalokért oda kell elmenni, ahol a 
dalok vannak.” (Leonard Cohen)
A műsorban a kortárs magyar  
művészeti élet egyik legeredetibb,  
legextravagánsabb alakja, Müller Péter 
Sziámi és vendégei a nagy kanadai 
énekes és dalszövegíró, Leonard Cohen 
emléke előtt tisztelegnek a művész  
legjobb dalaival. 
Vendég: Ónodi Eszter. 
A koncert a RockHáz sorozat része.

November 27. szombat, 10:00
Klárisok zenekar mesekoncertje 
A Klárisok zenekar a hazai népzenei-
világzenei paletta egyik legnépszerűbb, 
nem csak gyermekeknek szóló zenét 
játszó formációja. Korzenszky Klára 
gyermekpszichológus, énekes, valamint 
a kiterjedt népzenei ismereteikre és 
széleskörű hangszeres tudásukra  
támaszkodó zenésztársai mesekon-
certjein a sok évszázados népi bölcses-
ségek, mesék, mondókák és népdalok 
harmonikusan fonódnak össze a gyer-
mekpszichodráma és a meseterápia 
elemeire épülve. A koncertek során a 
fantáziára, a szerepjátékra és a mintha- 
élményre helyezve a hangsúlyt közös 
énekléssel, játékkal, interaktív módon, 
együtt alkotjuk meg a mindannyiunk 
számára biztonságos útmutatásként 
szolgáló mesét.  

A koncertet beszélgetés követi, melynek 
témája: A mese és a zene szerepe a 
gyermekek személyiségfejlődésében.

ADVENTI HÉTVÉGÉK 

November 27. 16:00 
Kalász Suli műsora

December 4. 16:00 
Nyitnikék Óvoda és Patakpart Iskola 
előadása

December 11. 16:00 
Telepi Iskola műsora

December 18. 16:00 
Telepi Óvoda
Közös gyertyagyújtásra várjuk a  
budakalásziakat adventi hétvégéinken,  
amelyekre a helyi oktatási-nevelési 
intézményekbe járó gyermekek önálló 
ünnepi műsorral is készülnek.
A hagyományokhoz híven teljes advent 
idején a város karácsonyfája mellett a 
faragott betlehem is megtekinthető  
lesz a helyszínen. Az eseményt  
minden alkalommal közös teázással és 
kürtőskaláccsal zárjuk.
Helyszín: Budakalász Lenfonógyár HÉV 
– megálló, Kárpátok Őre szobor előtti tér

DECEMBERI ELŐZETES

December 5. 15:00
Mikulásváró Koncert
Kézműves foglalkozás, interaktív koncert 
a Kiskalász Zenekarral, találkozás a 
Mikulással
Jegyek csak elővételben kaphatók  
december 1-ig a tixa.hu oldalon.

Belépés az aktuális járványügyi  
szabályok betartásával lehetséges.  

Programjainkra jegyek kaphatók 
a tixa.hu oldalon és az előadás 

előtt a helyszínen. 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Eseményeinkre a belépés fogyatékkal 
élők és nyolc év alattiak számára – 

ha az nem kifejezetten gyerekprogram – 
ingyenes.

További részeletekért kérjük 
látogassanak el online felületeinkre:

koskarolymh.hu/esemenyek, illetve 
facebook.com/kkmhk/events.

Várjuk Önöket szeretettel!

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

A könyvtár elérhető nyitva tartási 
időben az alábbi telefonszámon:

+36 (26) 401-069 

Szeretettel várjuk olvasóinkat!

Nyitva tartás:
 Hétfő 9.00-14.00
 Kedd 13.00-18.00
 Szerda Zárva
 Csütörtök 13.00-18.00
 Péntek 9.00-14.00


