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A Kis Könyves Éj programjai: 

Bencés Könyvesbolt („Pannonhalma itt”) 

Hol a szakralitás a 

művészetben? Képzőművészekkel beszélget – 

Howes műve kapcsán – Varga Mátyás o.s.b. a 

kiadó vezetője 

18.00: Vendég: Schmal Károly grafikusművész 

20.00: Vendég: Szüts Miklós festőművész 

21.00: Vendég: Baglyas Erika képzőművész 

Budapesti Teleki Téka  

16.00: Kiállítás a MOME hallgatóinak 

gyermekkönyv-illusztrációiból Vendég: Pálfi 

György 

20.00: LABRISZ a Teleki Tékában: Eltitkolt 

évek, előhívott önarcképek. Leszbikus nők 

önéletrajzi írásai és élő történetei 

Felolvasással egybekötött beszélgetés, 

amelyen az érdeklődők megismerhetik a 

Labrisz-könyvek sorozatot és szerkesztőit, 

szerzőit. Az esszéket, szépirodalmat, 

önéletírásokat és interjúkat tartalmazó 

kötetek különböző műfajokban járják körül a 

leszbikus identitás, a kapcsolatok, közösségek, 

magán- és közélet témáit a múltban és a 

jelenben. 

A felolvasással dúsított beszélgetés tervezett 

vendégei: Gordon Agáta, Lovas 

Nagy Anna, Szabó Judit, Borgos Anna 

Famulus Könyvesbolt 

21.00: Villon trió koncert – www.kissbarna.hu 

Gondolat Könyvesház 

A Könyvespolc Galéria bemutatja Soltész 
Noémi és Kalotás Csaba fényképeit – könyvek 
között. 

Könyvesbolti kalandozás, címről címre 
vándorlás Csutak Gabi könyvekbe rejtett 
üzenetei nyomán. 

Skandináv vendég: Andri Snær Magnason 
(Izland) 

Írók Boltja 

Vers és zene az Írók Boltjában 

20:00: Apa és lánya, Györe Balázs és 

Györe Bori olvassa verseit, a 

felolvasásukat Pálos Máté zenei kísérete 

teszi majd 

teljesebbé.http://prae.hu/prae/articles.p

hp?aid=4715 

21:00: A fiatal költőgeneráció kiemelkedő 

alkotója, a nemrég harmadik, A felesleges 

part c. követével jelentkező Krusovszky 

Dénes és zenész barátja Sirokai Mátyás 

fellépése 

lesz. http://prae.hu/prae/articles.php?ai

d=4484 

22:00: Az est záróprogramja Závada Pál 

fiának, Závada Péternek zenés irodalmi 

felolvasása lesz. Závada Péter a Akkezdet 

Phiai nevű formáció Újonc becenevén 

ismert előadója. Jelenleg első verses 

kötetének megjelenésére készül. Művei 

megjelentek már többek közt a Literán az 

Irodalmi Jelen oldalán 

is.http://www.litera.hu/hirek/zavada-

peter-versei 

Felolvasását Lamm Dávid (Balázs Elemér 

Group, Szalóki Ági, Palya Bea, 

Caramel) kíséri majd gitáron. 
 

Keddshop 

Mesés-kézműves-énekes foglalkozás 

A nap meséje: A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

– A mese varázsát élhetik át a 

gyerekek, míg a felolvasott mese elhangzik, 

majd ehez kapcsolódóan kézműves 

játék következik. 

A nap kézműves játéka: Kiskakas báb készítés 

– Előre kivágott karton formára 

megfesthetik a gyerekek saját varázslatos 

kakaskájukat, majd színes 

szalagokkal dízszíthetik. 

http://www.kissbarna.hu/
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=4715
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=4715
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=4484
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=4484
http://www.litera.hu/hirek/zavada-peter-versei
http://www.litera.hu/hirek/zavada-peter-versei
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Énekes tavaszvarázs: Kedves és ismert tavaszi 

mondókákat és énekeket 

dalolunk,s akinek kedve kerekedik táncra is 

perdülhet. A gyerekek 

csörgőkkel, zeneszerszámokkal is kísérhetik a 

mulatozást. 

Minden kicsit és nagyot várunk sok sok 

szeretettel! 

Klauzál13 Könyvesbolt és Galéria 

Szamek András Durchlaufwaschlage című 

fotókiállítása 

A kiállítás 2012. április 14-én 18 órakor nyílik, 

és május 14-éig látogatható. 

17.00–20.00: Bábkészítés, játékos 

rajzfoglalkozás és bábozás a RabieArt Studió 

Klauzál13 Rajzműhelyében. 

Anyagköltség+belépő 1000 Ft, Tesóknak 

féláron! 

Két Egér Könyvesbolt 

18.00: Timo Parvela finn író Szerencsekerék c. 

új kötetének bemutatója. Felolvasás, 

dedikálás, beszélgetés a szerzővel 

19.30: Szőke Szabolcs és Váczi Dani zenél 

21.00: Mindenki verset olvas mindenkinek – 

vendég Havasi Attila 

A rendezvény idején megtekinthető a MARA-

factory Majomparádé c. illusztrációs és design 

kiállítása. 

 

Láng Téka 

18.00: Beszélgetés a 168 óra szerzőivel 

19.30: Beszélgetés Bächer Ivánnal 

 

Latitudes 

17.30: Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt... 

– Műhelymunka Saint-Exupéry: A kis herceg c. 

könyve alapján. A műhelyt Mathieu Boyer 

tartja. 

21.00: Clara Royer dedikálja Csillag című 

regényét, amelyet az Európai Elsőkönyvesek 

Fesztiválján mutatnak be a Budapesti 

Nemzetközi Könyvfesztivállal egy időben (és 

egy helyszínen). 

 

Libra Könyvesbolt 

Ezen az estén minden kedves vásárlónkat 

vendégül látjuk egy frissítő kávéval vagy 

teával. 

19.00: Darvay Nagy Adrienne színházi író 

olvassa fel A kor foglalatjai – Hamlet az 

ezredfordulón (Holnap Kiadó, Budapest, 2006) 

c. könyvének epilógusát, melynek 

címe: Hamlet a Nyugatiban. A felolvasást 

vetített képek kísérik. 

20.00: EnglishClub estre invitáljuk az 

érdeklődőket. Az EnglishClub estjein 

különböző játékos és életszerű feladatokat 

megoldva, a világ kultúrájával ismerkedve, 

baráti, klubszerű, ugyanakkor természetesen 

kiváló tanárok által irányított és monitorált 

formában van lehetőség az angol nyelv 

elsajátítására. A téma ezúttal egy világ körüli 

túra lesz Radics Zsuzsa és Gödény 

Csaba élménybeszámolójával sok képpel, 

sztorival, angolul előadva. 

Figyelem! Kezdő résztvevőknek is élvezetes a 

projekt! 

 

Litea 

19.00: Markó Béla és Kenéz Ferenc – 
felolvasás-beszélgetés a Csikszeredai Pallas 
Athene Kiadó rendezésében 

Massolit Books & Café 

A Skandináv Házzal közös rendezvény: 

18.30–19.30: Ilselin C. Hermann könyvének 

bemutatója, felolvasás beszélgetés a szerzővel 

20.00: Magyar-norvég Baráti Körrel közös 

rendezvény (kiállításmegnyitó): 

Magyarok norvég szemmel – norvégok magyar 
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szemmel címmel. 

Lanton játszik: Reményi Árpád 

21.00: Skandináv filmest 

Millennium Könyvesház 

14.00: Beszélő babakezek könyvbemutató és 

matiné szülőknek, közreműködik Kárász Eszter 

színművész és Zentai Kata babajelbeszéd 

szakértő.  

 

21.00: Koncertet ad Nemes András a Pluto 

zenekarból. www.plutozenekar.hu 

Muzbo, Néprajzi Múzeum Boltja 

17.30-19.00: Épületséta a múzeum 

munkatársaival 

Új kiadványunk, az Átváltozások. Palotából 

Múzeum vásárlása esetén a séta ingyenes 

16.30: Könyvbemutató: Szacsvay Éva Szobrok 

(A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusa 18.) című 

könyvének bemutatója és kerekasztal-

beszélgetés. A könyv ez alkalommal a könyv 

20 %-os kedvezménnyel, 4500 Ft-ért 

vásárolható meg. 

Bolti kedvezmények: Az én gyűjteményem 

múzeumpedagógiai sorozat 1–4. vásárlása 

esetén a sorozat ára 2000 Ft. 

Aranyba rejtett kiadványok 20-30 %-os 

kedvezménnyel 

Nagy kiállításkatalógusok 20% kedvezménnyel 

3db Tabula vagy Tabula-könyv vásárlása 50% 

kedvezménnyel 

Művész Mozi Kultúrpult 

19.00: Vendégek: 

Krulik Zoltán, a Makám együttes alapítója, aki 
legutóbb egy verseskötettel jelentkezett. (bár 
mindig is költő volt...) 

Marton László Távoldó, alternatív-, és 
világzenei iránytű, 35 év után újra költő... (bár 
mindig is az volt...) 

Nyitott Mappa 

Kamondy Imre Kacat-király című művéből 

olvas 

Illusztrátorokkal beszélgetünk: Szalma Edit, 

Rofusz Kinga, Szepesi Szűcs Barbara 

Kiállítás Rofusz Kinga és Rontó Lili képeiből 

Könyvbemutatók: könyvfesztiváli újdonságok 

Diafilmvetítés 

Párbeszéd Könyvesbolt 
19.00–24.00 óráig: Katalán est 

A L’Harmattan Kiadó Katalán Könyvtár 
sorozatának új kötete kapcsán: 
„Beszélgetés Katalóniáról, a katalán nyelvről 
és irodalomról, színházról, a magyar-katalán 
kapcsolatokról” 

A beszélgetést Déri Balázs (ELTE) vezeti, részt 
venne benne Bakucz Dóra (Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem) és Faluba Kálmán (ELTE). 

Kóstoló a katalán kulináriából és zenéből. 

Pozsonyi Pagony 

17.00: Péntek esti diavetítés 

18.00: Készítsünk lampiont! – kézműves 

foglalkozás 

19.00: Holdfényszüret – Gévai Csilla 

mesekönyvének bemutatója 

Közreműködnek: Margitai Ági színésznő, aki 

felolvas a mesékből, Melis Márta 

brácsaművész, aki Melis László és Bach 

műveket ad elő, valamint Gévai Csilla, a 

szerző-illusztrátor, akivel rövid beszélgetés 

után kézműveskedni is lehet! 

 

Ráday Könyvesház 

Irodalom és puliszka (Polenta, vagy amit 

akartok...)  Irodalmi konyha a Ráday 

Könyvesházban 

18.00-tól (folyamatosan):  

Irodalmi társasjátékok: értékes könyvajándék! 

19.00: Este Melinda Nadj Abonji, Cserna-

http://www.plutozenekar.hu/
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Szabó, Fehér Béla, Darvasi, Bächer, Váncsa, 

Jókai, Mikszáth, Parti Nagy, Örkény, Hamvas, 

Móricz, Polcz, Tamási… és sok más neves és 

nevezetes szöveg várja a vendégeket jóízű 

asztali beszélgetésre. A vendéglátók szívesen 

veszik, ha valaki „hozott” 

anyaggal/szöveggel/könyvvel gazdagítja az 

ünnepi asztalt. 

Meglepetés vendégek… 

Belépődíj: 500 Ft, ami puliszkára és1 pohár 

borra váltható be, na és beszámítjuk a 

választott szellemi táplálék árába is :). 

 

Kereszty Csaba játszik akusztikus gitáron  

„Icu néni kenyeret tesz az asztalra, 

paradicsomot, kolbászt, paprikát, biztosan 

megéheztetek, tejfölt túrót, friss vajat, 

nagynénikém, akinek száraz fürtjei most, késő 

éjjel a fejéhez tapadnak, mennyei szeme, ami 

kislányosan örül, gyerekeim, hát végre itt 

vagytok!” 

(Melinda Nadj Abonji – Galambok röppennek 

föl) 

 

A puliszka (románul mămăligă, erdélyi szász 

nyelven Palukes) kukoricalisztből készült kásás 

étel. Izesíthetjükkel tejföllel, juhtúróval, 

szalonnával, hagymával.) 

 

+ Vörös Cédrus Könyvkereskedés (Sopron) 

8.00–22.00 óráig: 

Ami látható: 

– Lakatos István (immár Ibby-díjas szerző) 

Dobozvárosának kiállítása, megfűszerezve 

a képregényeihez készült rajzokkal 

– Kiállítás a Cerkabella Kiadó mesekönyv-

illusztrációiból 

Ami játszható: 

– Irodalmi őrjárat: a látogatók útravalóul 

megkapják Both Balázs soproni költő 

Ödenburg, éjjeli őrjárat c. versének első 

sorait, 

majd a kapott irodalmi/helytörténeti 

kérdéssor alapján meg kell merítkezniük a 

belváros éjszakai bugyraiban, hogy 

megszerezzék a költemény a folytatását... 

Aki visszatér a könyvesboltba és az 

összevadászott sorokat helyes sorrendbe 

tudja rakni, könyvjutalmat kap! 

– A könyv és az arca: adott hét betűtípus és 

hét könyvcím, különböző korszakokból. 

Aki hiba nélkül párosítani tudja az 

összeset, a tipográfiát a  könyvvel, 

könyvutalványt nyerhet! 

– Tárgyak és sorok között: tíz tárgy, tíz 

könyv. Aki hiba nélkül tudja párosítani 

őket, könyvutalványt nyerhet! 

Minden résztvevőt, érdeklődőt finom soproni 

borral és pogácsával várunk! ... na meg 

könyvekkel... 

Arcus Galéria és Könyvesbolt (Vác) 

18 órától: Olvasókör (állandó ingyenes 

programunk, bárki csatlakozhat); téma: MESÉK 

FELNŐTTEKNEK – Fazekas Lászlóné 

magyartanár vezetésével 

KIÁLLÍTÁS: ÖRKÉNY SZIGET. Az Örkény 

albumhoz készült 100 illusztráció 

galériánkban, egy kiállítás keretében 

megtekinthető. 

A Váci Iparművészeti Piac (VIP) a hazai 

iparművészek munkáit mutatja be. A VIP-en 

Agócs Írisz, Bálint Zsombor, Barcsi Diána, 

Djeco, FG kézműves csokoládé, Kartonjáték, 

Marbushka, Maros Kriszta, Mester Bori, MIKU! 

design, Nagy Diána, Navratil Judit, PapPet, 

Róth Anikó, Virág Tímea munkái láthatók és 

megvásárolhatók. 


