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21. PÉNTEK
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• 15.45 Advent a néphagyományban. Huba Lilla néprajzkutató előadása.
• 15.45 Advent a néphagyományban. Huba Lilla néprajzkutató előadása.
2014.
2014. NOVEMBER
NOVEMBER 22.
22. SZOMBAT
SZOMBAT
• Megnyitó előtt: betekintés az épülő 21. betlehemi jászol kiállításba.
• Megnyitó előtt: betekintés az épülő 21. betlehemi jászol kiállításba.

AA betlehemkészítő
betlehemkészítő pályázatra
pályázatra érkezett
érkezett műveket
műveket aa kiállítás
kiállítás múzeumi
múzeumi szervezői,
szervezői,
Szojka
Emese
és
Koltay
Erika
mutatják
be.
Szojka Emese és Koltay Erika mutatják be.
• A Hot Nuage trio koncertje: akusztikus cigány jazz (swing manouche) virtuóz
• A Hot Nuage trio koncertje: akusztikus cigány jazz (swing manouche) virtuóz
gitármuzsikával
gitármuzsikával Django
Django Reinhardt
Reinhardt szellemében
szellemében
• Bata Tímea mutatja be a Kő kövön. Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából
• Bata Tímea mutatja be a Kő kövön. Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából
című
című időszaki
időszaki kiállítást.
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• A Concentus consort kamaraegyüttes előadása: középkori egyházi zene, németalföldi,
• A Concentus consort kamaraegyüttes előadása: középkori egyházi zene, németalföldi,

francia
francia és
és olasz
olasz reneszánsz
reneszánsz művek,
művek, dallamok
dallamok aa Kájoni
Kájoni kódexből.
kódexből.
• Adventi egyházi énekek a Kálvin kórus előadásában.
• Adventi egyházi énekek a Kálvin kórus előadásában.
• Az EzJazz kamarakórus koncertje: jazz örökzöldek, gospel, tradicionális ünnepi dalok
• Az EzJazz kamarakórus koncertje: jazz örökzöldek, gospel, tradicionális ünnepi dalok
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