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Különlegességekkel várja a Fonó Budai Zeneház a látogatókat decemberben. Ma este mutatják be a
Csík zenekar 15 éves jubileumi koncertjéről készült Be sok eső, be sok sár című CD-t.
December 9-én egy fiatal brit rockegyüttes, a Lear mutatkozik be, 11-én pedig andalúziai
flamencoshow lesz. 13-án hagyományos Tangószínházat tartanak – a házigazda Budai László –,
15-én pedig a Tükrös zenekar táncháza várja az érdeklődőket. Érdekességnek ígérkezik december
16-án a Swing Ladies Hungary nevű magyar big band fellépése. Az együttes Louis Armstrong, Glenn
Miller, Duke Ellington és mások repertoárjából állította össze programját.
A betlehemes világtalálkozó december 18-án lesz; ezen a betlehemek bemutatóján túl játékokkal
várják a látogatókat egész nap. A programot 21 órától a Makám együttes karácsonyi klubja követi. A
zenekar december 22-én mutatja be legújabb lemezét.
A Kassák-est minden évben meghitt esemény a Fonó Budai Zeneházban. A hetvenes évek legendás
dzsesszklubja egykori közreműködőinek részvételével a Szabados György köré csoportosuló
zenészek, a free jazz művelői egykor minden évben, december 27-én mutatták be új
elképzeléseiket. A klub megszűnése után a kilencvenes években a Fonó tartotta ébren ezt a
hagyományt. Most december 27-én Szabados György és a Makuz, a Dresch Mihály Quartet; a
Grencsó kollektíva; a Makám; a Tűzkő Csaba Quintet; a Dél-alföldi Szaxofonegyüttes és az Ifjú
Muzsikás lép fel.
December 28-án a Só együttes, míg december 29-én a legendás Gépfolklór együttes kínál városi
folkzenei programot. A Fonó-szilveszter fellépői december 31-én a Magyarpalatkai banda Erdélyből,
a Téka zenekar és Gáspár Kálmán cimbalomművész, valamint prímások lesznek. A szilveszterre
szóló jegyeket december 15-től árusítják a helyszínen (Budapest XI., Sztregova utca 3.) 3500
forintért, a belépő a vacsora árát is magában foglalja.
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PopBoy BabzsákFotelek

MamaKiddies Babakocsik

Közvetlenül a gyártó
képviselőjétől Fotelek
megtöltve már 13900
Ft-ért
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Harmath Lászlót múlni nem akaró szenvedély kerítette
hatalmába vagy húsz éve, azóta háború előtti lámpákat
kelt új életre. A porlepte, csúfnak tűnő torzókban azonnal
meglátja a szépet. Tovább

A költő saját
kérdéseire felelt
2011. november 09., szerda
13:55

Tomaso Kemeny olasz-magyar költő első magyar nyelvű
verseskötetének bemutatója elszalasztott lehetőséggé
vált. Szkárosi Endre és Szőcs Géza sem vitte túlzásba a
tíz éves korában elszármazott Kemeny faggatását.
Tovább

Azok a gyönyörű
Commodore 64-ek
2011. november 09., szerda
12:30

Időutazás a nyolcvanas évekbe, amikor ugyan még
Kádár volt a rendszergazda, de már egyre inkább
minden a computerekről szólt. Kis Róbert
ősszámítógépeket gyűjt. Tovább

3: 1-ben Németország
kedvence Full extrás
79.900 Ft

Ez a könyv is csak
úgy lett…
2011. november 04., péntek
09:23
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Mi döntjük el, hol játszódik, mikor játszódik és miről szól.
De Bodor Ádám azért megint rajzolt hozzá ezt-azt.
Tovább
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„Szolidan vagyok vagány”
2011. november 04., péntek 08:00

Dizájnboltos sorozatunk mellett útjára indítunk egy másik
sorozatot is, amelyben fiatal magyar divattervezőket
mutatunk be. Illéssy Lenkére, az ille-olla tervezőjére esett
első körben a választásunk. Tovább
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