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Mikulástól a szilveszteri buliig
Decemberi programok a Fonóban

A Muzsikás együttes és Sebestyén Márta adventi koncertje, osztályfőnöki óra Szőke Andrással,
táncházak a Téka, a Méta és a Tükrös zenekarral, lemezbemutató koncertek, Szabados György és
Dresch Mihály fellépése, továbbá népi játékok, bábszínház, Kolompos táncház a gyermekeknek – hogy
csak néhány nagyszerűnek ígérkező programot idézzünk a Fonó Budai Zeneház decemberi
kínálatából.

Azok a rendezvények, amelyeknél nem tüntettünk fel időpontot, 20 órakor kezdődnek. Az ettől eltérő
kezdést külön jelöljük! A műsorváltozás jogát a Fonó fenntartja. 

3. szerda 

14.30: Jön a Mikulás-mozgásszínház 
18.00: Tánctanulás Savanyúval 
20.00: Téka együttes - magyar népzenei koncert és táncház 

4. csütörtök 
20.00: Muzsikás együttes és Sebestyén Márta - adventi koncert 

5. péntek 
Bran - lemezbemutató koncert 

6. szombat 

10.00: Tükrös: Vígan legyünk - lemezbemutató koncert 
20.00: Fonódások(k) - a virgácson: Hattyú Dal Színház: Regős misztérium; Palya Bea és zenekara;
Fianna táncház 

10. szerda 
18.00: Tánctanulás Savanyúval 
20.00: Méta együttes - magyar népzenei koncert és táncház 

11. csütörtök 
14.30: Az ördög kilenc kérdése - Ládafia bábszínház, Fonó Zenekar. Klub vendég: Bubik István 

12. péntek 
Vedres Csaba zongorakoncertje 

13. szombat 
16.00: Kolompos zenekar: Luca napi gyerektáncház 
20.00: Lucanapi Kalamajka - BAB Társulat - Lucanapi panoptikum; Boszorkány-szépségverseny,
jósda, kártyavetés; Édaín - lemezbemutató koncert; Somos - csángó táncház 

17. szerda 
18.00: Tánctanulás Savanyúval 
20.00: Tükrös zenekar - magyar népzenei koncert és táncház 

18. csütörtök 
Osztályfőnöki óra Szőke Andrással 

19. péntek 
XIII. Nemzetközi betlehemes találkozó. Makám: lemezbemutató, közreműködik: Palya Bea, Szalóki
Ági, Bognár Szilvia 

20. szombat 
XIII. Nemzetközi betlehemes találkozó. Dresch Quartet 

21. vasárnap 

17.00: Kolompos - lemezbemutató koncert 

27. szombat 
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27. szombat 
19.00: Kassák karácsony - Szabados György és a Makuz; Dresch Mihály és barátai; Grencsó
Kollektíva; Makám; Dél-aalföldi Szaxofonegyüttes; Kerényi Robi és barátai 

29. hétfő 
David Murray és a Balogh Kálmán Gypsy Cimbalom Band 

31. szerda 
19.00: Fonó Szilveszter, házigazda: Magyarpalatkai banda (Erdély, Mezőség). Téka zenekar, Pál
István "Szalonna"; éjféltől: Berecz András 

A rendezőség kéri a látogatókat, hogy a torlódás elkerülése érdekében az autóikkal a Fehérvári úton
szíveskedjenek parkolni. A programokról való távozáskor legyenek tekintettel az itt lakókra és
"csendesebben vigadjanak"! 

Gyerekprogramok 

2003. december 3. (szerda) 
14.30 Hét nap - jön a Mikulás 
A Géva Táncszínház előadása Zelk Zoltán meséje alapján 

2003. december 6. (szombat) 
10.00-12.00 Tükrös zenekar és vendégei: Vígan legyünk 
– lemezbemutató koncert, népi gyermekjátékok. Az új lemez zenéje négy különálló,. negyedórányi
részből áll A jól ismert hangzásokon túl sok-sok érdekes hangszer is szerepel. A dunántúli muzsika
főszereplője a cimbalom, a székié a hagyományos vonós banda (hegedű, brácsa, bőgő), a felvidéki
zenében a duda viszi a prímet, míg a moldvai részben furulyákat, kobozt és dobot hallhatnak és
láthatnak az érdeklődők. Gyönyörű énekek, mese, és mondókák is elhangzanak majd a koncerten. A
koncert után táncház és daltanulás (a lemez anyagából) a gyerekeknek. 

2003. december 11. (csütörtök) 
14.30 Az ördög kilenc kérdése 
Ládafia bábszínház 

2003. december 13. (szombat) 
16.00-17.00 Luca napi gyermektáncház a Kolompossal 

2003. december 21., vasárnap, 17.00 
Kolompos: Jönnek a huszárok – lemezbemutató koncert. 
A zene mi másról szólhat, mint az ünnepvárás izgalmas hangulatáról! A programot karácsonyi
táncház is követi. Közreműködinek Herczku Ágnes énekes és a tököli Hagyományőrző Óvoda
gyermetáncosai. 

Kiállítás december 24-éig 
Kis-Öcsi Galéria - kapolcsi fotókiállítás - Kovács-Gombos Ádám és Lapos László fotói - a Trafik
Galéria tárlata 

Fonó Café: mulass Szilveszterkor a Fonóban! 
December 31-én estétől másnap reggelig tartó vigadalom várható a Fonó előterében . Az Óév
búcsúztatójának házigazdája a Magyarpalatkai banda Erdélyből, az est folyamán várható még a
Téka együttes, Pál István "Szalonna", illetve Berecz András fellépése. A programra a belépő 3000
forint, amely tartalmaz egy tál meleg ételt, illetve egy pohár pezsgőt éjfélkor. A hajnali tombola fődíja
egy MP3-lejátszó. Jegyek december 15-étől igényelhetők. 

További információ kapható Mezei Péternél (06/20/329-33906). 

A Fonó Budai Zeneház nyitvatartása: 
szerda-péntek: 15h-23h 
szombat: 18h-23h 
vasárnap, hétfő, kedd: zárva 
További információk: 
Mezei Péter: 206 53 00 

A Fonó CD-boltja az egész adventi időszakban megtalálható a Vörösmarty téri vásársoron. 
Nyitvatartás november 28-ától december 24-éig a hét minden napján.
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