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PROGRAMOK

December 2. csütörtök 18:00
„A fény érintése” – Szutor Katalin 
adventi ikonkiállításának megnyitója 
Szeretettel meghívjuk Önöket  
Szutor Katalin festőművész tárlatának 
megnyitójára! A kiállítás ingyenesen 
megtekinthető 2021. december 2. és 
2022. január 31. között a Kávézóban, 
nyitvatartási időben. Megnyitja: Zivic 
Zoran pópa, Krunity Péter tolmácso-
lásában, díszvendég: Eredics Gábor. 

December 4. szombat 16:00, 
December 11. szombat 16:00, 
December 18. szombat 16:00
Adventi hétvégék
Közös gyertyagyújtásra várjuk Önöket 
adventi hétvégéinken, amelyekre a 
budakalászi oktatási- nevelési intézmé-
nyekbe járó gyermekek önálló ünnepi 
műsorral is készülnek. A hagyományok-
hoz híven teljes advent idején a város 
karácsonyfája mellett a faragott betle-
hem is megtekinthető lesz a helyszínen. 
Az eseményt minden alkalommal közös 
teázással és kürtőskaláccsal zárjuk. 
Helyszín: Budakalász Lenfonógyár HÉV 
– megálló, Kárpátok Őre szobor előtti tér



December 4. szombat 19:00
MIRKOREA zenés rituálé Chick Corea 
emlékére 
A koncert Corea szerzeményeiből áll, 
melyek a klasszikus-kortárs, avant-
garde, jazz és latin műfajokat ölelik át. 
A zenekar tagjai: Koós-Hutás Áron 
(trombita), Kottler Ákos (dob), Vígh 
Arnold (basszusgitár), MIRKO (billentyűs 
hangszerek)

December 5. vasárnap 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.

December 9. csütörtök 17:00
Wieszt József grafikus - festőművész 
emlékkiállításának megnyitója 
A tárlaton a budakalászi kötődésű 
Wieszt József (1951-2007) festő- és 
grafikusművész műveiből válogatott 
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anyagot tekinthetik meg az érdeklődők, 
amely áttekintését adja a nagy mes-
terségbeli tudással létrehozott, gon-
dolkodásra ösztönző életműnek. Az 
alkotások egyik fő témája az emberi 
tevékenységnek a természetre gya-
korolt hatása, illetve a kettő viszonya, 
ugyanakkor a kiállítás tükrözi az alkotó 
művészi és tematikus sokoldalúságát is. 
A belépés ingyenes. 
A kiállítást Juhász Zsolt nyitja meg. 
Finisszázs január 22. 17:00
Megtekinthető január 27-ig.

December 10. péntek 19:00
Vigad koncert
INGYENES
Virtuóz délszláv tamburazene. 
Koncertünk egy különleges utazásra 
hívja hallgatóit a délszláv népzene izgal-
mas világába. Az esemény a Köszön-
jük Magyarország program részeként 
valósul meg.

December 11. szombat 8:00–12:00
Ládafia garázsvásár
Használt holmik, értékmentés, újra-
hasznosítás, fenntarthatóság. A hangulat 
garantált, a korai érkezés ajánlott! 
Várjuk vásárló közönségünket egy közös 
kincsvadászatra a Ház Báltermében! 

Csütörtökönként 14:00–18:00
Mentáskert – Kalászi Termelői Piac 
Utolsó piac nap december 16- án a Ház 
udvarán. Köszönjük a látogatást és azt, 
hogy vásárlásukkal támogatják a hazai 
gazdákat!

December 17. péntek 20:00
Cuki Presszó koncert 
A Cuki Presszó zenekar 2014 őszén 
alakult. A csapat 2014. december 6- 
án debütált a Kós Károly Művelődési 
Házban, ahol korábban írt dalaik új 
köntösben, új értelmezést kaptak. A 
kezdeti sikeren felbuzdulva a fiúk úgy 
döntöttek tovább folytatják. Tagok: Sütő 
Lajos (gitárok, ének); Kondella Krisz-
tián (ütőhangszerek); Kreisz György 
(basszusgitár). Vendégzenészek: 
Szöllősi Lajos (gitár), Kiss László 
(harmonika).

JANUÁRI ELŐZETES:

2022. január 7. péntek 19:00
A Lanner Kvartett újévi koncertje 
bécsi hangulatban 
Várjuk Önöket keringőkkel, polkákal, 
Joseph Lanner és a Strauss család 
műveivel, vendéglátással és pezsgős 
köszöntővel. Regisztráció: 
utto.vanda@koskarolymh.hu

ZÁRÁS
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 

Művelődési Házunk 2021. december 20. – 
2022. január 2. között zárva tart. 

Nyitás 2022. január 03-án. 
A könyvtár 2021. december 20 – 
2022. január 09. közt zárva tart. 

Nyitás január 10-én.
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!


