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PROGRAMOK

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 

Január 8. szombat 8:00-12:00 
Ládafia Garázsvásár 
Használt holmik, értékmentés, újra-
hasznosítás, fenntarthatóság. A hangu-
lat garantált, a korai érkezés ajánlott! 
Jegyek válthatók a tixa.hu oldalon, 
illetve a Művelődési Ház jegyértékesítő 
irodájában január 3-7. között 9 – 15 
óráig. A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel, illetve közkívánatra kirakodó hely-
színeinket az emeleti Galériateremmel 
bővítjük, így érdemes lesz itt is körülnéz-
ni. Várjuk szeretettel, árusító és vásárló 
közönségünket egyaránt egy közös 
kincsvadászatra!  



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

Január 21. péntek 17:00-18:30
Aprók Tánca
Tánctanulás Bucsánszki Beáta és 
a Budakalászi Tamburazenekar 
közreműködésével. 
Kézműves foglalkozást tart a  
Dunakanyar Népművészeti Egyesület. 
A rendezvényt 1,5 éves kortól 7 éves 
korig ajánljuk.
Belépő: 600,-, Kísérő: 400,- 
Szeretettel várjuk a muzikális  
apróságokat! 

Január 31-ig 
Szutor Katalin festőművész 
„A fény érintése” című ikonkiállítása 
megtekinthető a Kávézóban. 
 
PROGRAMOK A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA ALKALMÁBÓL 

Január 22-ig 
Wieszt József grafikus és 
festőművész emlékkiállítása
A tárlaton a budakalászi kötődésű 
Wieszt József (1951-2007) festő- és 
grafikusművész műveiből válogatott 
anyagot tekinthetik meg az érdeklődők, 
amely áttekintését adja a nagy  
mesterségbeli tudással létrehozott, 
gondolkodásra ösztönző életműnek. 
Az alkotások egyik fő témája az emberi 
tevékenységnek a természetre gyakorolt 
hatása, illetve a kettő viszonya,  
ugyanakkor a kiállítás tükrözi Wieszt 
József művészi és tematikus sokol-
dalúságát is. A belépés ingyenes. 
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Január 14. péntek 17:00
A Bogár Muzsika együttes koncertje 
gyerekeknek  
Az elsősorban gyerekekhez szóló Bogár 
Muzsika zenekar egyedülállónak számít 
a hazai zenei palettán. Előadásaik  
zeneközpontúak, és sok interakcióval,  
a kicsik számára jól érthető szövegekkel 
szólítják meg kis közönségüket.  
A nagysikerű „Nagypapa pocakja”, 
„Bálnaszörp”, „Palacsintadal”, „Hóünnep” 
című dalok mellett budakalászi  
koncertjükön új lemezük anyagából is  
válogatnak, mely Francsovics Judit 
kiváló verseire épül. A belépés ingyenes. 

Január 20. csütörtök 19:00
Az Á La Quartet kamarazenei koncert  
Az elegáns, szenvedélyes, vidám 
kamaraegyüttes színes repertoárral ren-
delkezik a klasszikus gyöngyszemektől 
az opera- és broadway-sikerek zenéin 
keresztül egészen napjaink popzenéjéig. 
A koncert a Filharmónia Magyarország 
Végh Sándor Vonósnégyes Program-
jának támogatásával valósul meg.  
A belépés ingyenes. 

Január 22. szombat 19:00  
beck@grecsó – Hoztunk valamit  
magunkból  
Beck Zoltán és Grecsó Krisztián zenés 
irodalmi pódiumestje 
Az írónál gitár van. A zenész meg 
felolvas. Grecsó Krisztián és Beck Zoli 
beszélgetnek, mert barátok, olvasnak, 
mert írnak, zenélnek, mert vannak 
dalaik. Bóbiták és balázsolások egy 
időutazós, zenés irodalmi pódiumesten. 
Kísérőszolgáltatás: gyerekfelügyelet. 

Gyerekszoba – új 
kísérőszolgáltatásunk

Örömmel tapasztaltuk, közönségünk 
jelentős részét alkotják a kisgyerme-
kes családok. Azt is tudjuk, hogy ha ők 
felnőtt programjainkra szeretnének el-
látogatni, számukra bizony nem könnyű 
a gyermekfelügyelet megszervezése. 
Ezért arra gondoltunk, szakképzett 
vezetéssel Gyerekszobát hozunk 
létre a kisebbek számára. Így a gyer-
mek jó kezekben lehet, amíg a szülők 
feltöltődnek, kikapcsolódnak rendezvé-
nyeinken vagy megisznak egy pohár italt 
kávézónkban. A kicsik számára játékot, 
babzsákban elpihenős diavetítést,  
meseolvasást tervezünk, jó időben  
játszóterezést. A gyerekfelügyelet 
elérhető lesz a 3-6 éves korú  

gyermekek számára, maximum 10 fős 
csoportban, 1.000 Ft-os áron. A szolgál-
tatás igényelhető lesz bizonyos előre 
meghirdetett rendezvényeink ideje alatt, 
kérjük figyeljék eseményeink leírását. 
Gyerekszoba jegyek a tixa.hu oldalon 
válthatók a normál belépő mellé.  
Első esemény, amelyen a szolgáltatás 
elérhető lesz: Beck - Grecsó est.

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!


