PAKSI ADVENT
2018

Kedves Paksiak!
Tisztelt Olvasó!
Hamarosan megérkezik az az időszak, amit talán nem
csak én szoktam nagyon várni. Közeleg a karácsony
és az év vége a maga békéjével, elcsendesedésével, a
családi közösség semmihez sem hasonlítható örömével,
mindazzal a jóval, amiért érdemes egész évben dolgozni,
küzdeni és elfáradni. Ünnep jön, melyre mindenki készül.
Kollégáimmal együtt az ünnepi készülethez szeretnék
tartalmas programokat kínálni Önnek és családjának.
Az
adventi
időszakban
péntekenként
kreatív
gyermekprogramokkal, szombatonként országosan
ismert zenészek látványos színpadi produkcióival,
vasárnaponként pedig paksi közösségeink színvonalas
műsoraival, a gasztro placc ízeivel, és a helyi kézműves
termékek bőséges kínálatával várjuk az ünnepre
készülőket. Külön öröm számomra, hogy idén új ünnepi
köntösbe öltöztetjük a Polgármesteri Hivatal előtti teret,
ahol első alkalommal egy jégpályát is felállítunk.
Sok szeretettel hívom Önt és családját, hogy az adventi
készülődés jegyében az Önöknek szervezett programokon
is megélhessük az összetartozás és a közösség örömét.
Várunk mindenkit szilveszterkor is, hogy hagyományteremtő céllal az év utolsó napján a Városháza előtti térre
szervezett programokon és közös újévköszöntő koccintáson is találkozzunk.

Szabó Péter
polgármester

PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.
4-12. oldal

DUNAKÖMLŐDI ADVENTI UDVAR
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A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
14-15. oldal

A PAKSI KÉPTÁR
PROGRAMJAI
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AZ ASE SPORTCSARNOK
PROGRAMJA
18. oldal
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ADVENTI FESZTIVÁL
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22-23. oldal
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Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ
24. oldal

SZÍNHÁZ
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25. oldal
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26. oldal
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A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
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PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.

AZ ADVENTI UDVAR

– jégpálya, kereskedők, szolgáltatók –

NYITVA TARTÁSA

hétfőtől péntekig 16:00-20:00 óráig,
szombaton és vasárnap 10:00-20:00 óráig.

A KÉZMŰVESHÁZ NYITVA TARTÁSA
hétfőtől szombatig 16:00-18:00 óráig,
ahol a karácsonyhoz kapcsolódó kézműves
foglalkozások és programok várják
a családokat.

2018. december 7-9. és
december 14-16. között
az adventi udvar nyitvatartási idejében
a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Alapítványa jótékonysági karácsonyi vásárt tart.
Kapcsolattartó:
Antóni József Jánosné igazgatónő
Telefon: 0675/200-300

A Paksi Advent 2018 rendezvény programjai
a Csengey Dénes Kulturális Központ szervezésében,
Paks Város Önkormányzata
finanszírozásában valósulnak meg.
Az adventi udvar nyitvatartási idejében folyamatos
étel-ital szolgáltatással és kereskedőkkel várják a
szervezők a látogatókat.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
www.paks.hu
www.csengey.hu
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PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.
december 2. (vasárnap)

15:00

Polgármesteri köszöntő, gyertyagyújtás

15:15

Zséda
Zsédenyi Adrienn többszörös
Fonogram- és EMeRTon-díjas
magyar énekesnő. A magyar
könnyűzenei
élet
egyik
legsikeresebb női előadója.
2005-ben jelent meg első
karácsonyi albuma Ünnep
címmel, amely elérte a
platina minősítést.

18:00

Oláh Gergő
Az X-Faktor harmadik szériájának győztese. 2015-ben
az énekes bekerült A Dal eurovíziós
nemzeti
dalválasztó
műsor
elődöntőjébe A tükör előtt című
dalával. Szerepelt a Nagy
duettben és a Sztárban Sztár
című műsorokban. 2015ben megalapította a Roma
Soul nevű zenekart, amely
az ősi autentikus roma
zenét ötvözi a mai modern
pop stílusával.

december 6. (csütörtök)

16:00-18:00

Hagyományok napja – Szent Miklós legendája
Mikulás napja – Mikulás napi rádiós kívánságműsor a
Fortuna Rádió közreműködésével
Fényképezkedés a Mikulással
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PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.

december 7. (péntek)

17:00

Farkasházi Réka és a Tintanyúl – gyermekkoncert
Farkasházi Réka magyar színésznő, műsorvezető,
színházés
drámapedagógus,
szinkronszínész. Első lemeze 2006ban debütált Samunadrág címmel.
A zenekarral két Fonogram-díjat
kaptak. Mesés, karácsonyváró
koncerttel hangolja a kicsiket
és szüleiket az adventi
időszakra.

december 8. (szombat)

17:00

Burai Krisztián
Burai Krisztián énekes, dalszerző, zenei producer már
főiskolai tanulmányaival egy időben is
számos dalt írt, illetve remixet készített
Király Viktornak és ikertestvérének,
Király
Benjáminnak.
Olyan
előadók dalainál működött
közre zenei producerként,
mint Opitz Barbi, Dér Heni,
Patai Anna,
Fehér Zoli,
VV Béci, Lil C vagy éppen
Lakatos Yvett. Országos
hírnévre előbb a Megasztár,
majd a Voice versenyzőjeként
tett szert.
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PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.

18:00

Kocsis Tibor
Első komolyabb eredményeit a 2007-es Csillag születik
című műsorban érte el. A 2011-es X-Faktor
televíziós tehetségkutató műsor hozta
meg az igazi áttörést karrierjében.
Tehetsége és céltudatossága elhozta neki a végső sikert és ezzel
együtt az ismeretséget is. 2012ben debütált első albuma Irány
az élet címmel.

december 9. (vasárnap)

16:00

A Paksi Városi Nyugdíjasklub ünnepi
előadása

december 13. (csütörtök)

16:00-18:00

Hagyományok napja – Luca napi hagyományőrző
forgatag a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
közreműködésével

december 14-16. között

Kolbász és forraltbor fesztivál
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PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.

december 14. (péntek)

17:00

Kiskalász Zenekar – gyermekkoncert
A zenekar 2009-ben alakult és azóta rendszeresen koncerteznek hazai fesztiválokon, rendezvényeken. Kezdetektől fogva nagy
figyelmet fordítanak dalaik igényes megszólalására, akár fellépésről, akár lemezfelvételről
legyen szó. Csak saját maguk
által megzenésített verseket, illetve általuk írt szövegű dalokat játszanak. Eddig öt lemezük jelent meg,
melyből kettő aranylemez
lett, illetve két Fonogram-díj
jelöléssel is büszkélkedhetnek.
Nagyobb slágereik a Százlábú,
Buborék, Palacsinta, Hepehupa,
Nem akarok.

december 15. (szombat)

16:00

Karácsonyi Női Vonal Klub
A PAKSI KÁVÉ és Fritz Erika közreműködésével
Hogyan készül a jó kávé, s mellé a hozzá illő
mézeskalács?
A szervezők maximum 20 fő jelentkezését várják a
0675/830-353-es telefonszámon, vagy a
cselenkoerika@csengey.hu e-mail címen.
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PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.

17:00

Shisha Café
A medinai Shisha Café 2014-ben
alakult. Számos hangszert
szólaltatnak meg koncertjeiken. Vannak köztük akusztikus és elektromos gitárok, tambura, nagybőgő.
Ezekkel teszik sokszínűvé
hangzásvilágukat. Repertoárjuk széleskörű. Ismert
világslágerek mellett népzenei feldolgozásokat, megzenésített verseket, latin és
jazz slágereket is játszanak.

18:00

Bon Bon
Az együttes 1995 májusában alakult. Tagjai
Szolnoki Péter és Török Tamás a Bang
Bang nevű formációban találkozott
először, majd a kilencvenes
évek közepén létrehozták az
egyik legigényesebb poprock zenét játszó Bon Bon
együttest. Az együttest a
kezdetektől Szentmihályi
Gábor dobos, hangmérnök
és zenei producer, később
Závodi Gábor zongorista,
zeneszerző,
szövegíró,
hangmérnök
és
zenei
producer is segíti.
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PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.

19:00

Szandi
Kétszeres EMeRTon-díjas énekesnő. Egy Old Boys
koncerten találkozott Fenyő Miklóssal, aki azonnal
felismerte tehetségét. Ez a találkozás
indította el karrierjét. A következő
évben máris debütált első lemeze
a Kicsi lány. Ő lett a legfiatalabb
platina lemezes előadó itthon.
Az első albumot számos másik
követte. Rengeteg sláger
kötődik a nevéhez, melyeket
mai napig játszanak a rádiók,
televíziók.

december 16. (vasárnap)

16:00

Az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület ünnepi műsora

december 20. (csütörtök)

16:00-18:00

Hagyományok napja – Betlehemes hagyományőrző játékok az Alsónyéki Népi Hagyományőrző Egyesület és a
Csurgó Zenekar közreműködésével
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PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.

december 21. (péntek)

16:00-18:00

Jótékonysági süteményvásár a városban működő
nyugdíjasklubok közreműködésével

17:00

Alma Együttes – gyermekkoncert
A családi koncert során az egyedi stílusú etno zenét játszó együttes improvizatív módon kezeli a
táncos-zenés együttlétet: a gyermekek, sőt a szülők is aktív részesei
és formálói a sok vidámsággal
fűszerezett műsornak. Sikerük kulcsa a gyermeklelket
megérintő őszinteségben, a
„nevető-” és „tánc-izmokat”
egyaránt megmozgató képességükben rejlik.

december 22. (szombat)

14:00

Csurgó Zenekar – gyermekkoncert
A zenekar interaktív, kulturális, pedagógiai és zenei
színvonalának köszönhetően az országban egyedülálló. Olyan kikapcsolódás a gyermekek
számára, mely közben a zenei és
mozgáskoordinációs készségek
fejlődnek. Műsorukban megszólalnak ismert gyermekdalok, énekelt versek, népdalfeldolgozások és saját dalok is.
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PAKSI ADVENT A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN
december 2-22.

16:00

Takács Nikolas
Takács Nikolas énekes és énektanár. Habár első dala
2009-ben jelent meg, nagyobb ismertséget az X-Faktor nevű tehetségkutatónak köszönhet. Nikolas egészen a
döntőig menetelt, azóta pedig
több lemezt is kiadott.

18:00

Boggie
Boggie egyedi, művészi, kifinomult dalszerző, aki mesterien vegyíti a klasszikus zene, a pop zene, a francia sanzon és néhol már a világzene elemeit is.
Az énekesnő koncertjein nagyszerűen
váltogatja ezeket a zenei stílusokat, így alakítva sajátos világát.
Magyar, angol és francia nyelvű dalokat énekel. Az adventi
műsorban helyet kapnak karácsonyi feldolgozások és saját
dalok is, köztük egy 2015-ben
született saját karácsonyi dal,
mely az Ilyenkor címet viseli.
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DUNAKÖMLŐDI ADVENTI UDVAR
november 30 - december 21.

november 30. (péntek)

18:00

Gyertyagyújtó: Cseri Máté katakéta
Műsor: AMOR VITAE, Az élet szép… – Verses, zenés est az
életről
Vörös István verseit előadja Kató Hajnalka. A verseket és
a zenét Móser Zoltán Príma-díjas fotós képei „kísérik”.

december 7. (péntek)

18:00

Gyertyagyújtó: Nagyné Gadányi Andrea,
a Paksi Evangélikus Gyülekezet hitoktatója
Műsor: Szucsán Banda

december 14. (péntek)

18:00

Gyertyagyújtó: Gutai István nyugalmazott könyvtárigazgató
Műsor: Tiszta Forrás Zenekar

december 21. (péntek)

18:00

Gyertyagyújtó: Fitt Szabolcs akolitus
Műsor: Medinai Tamburazenekar
Támogatók:
Dunakömlődi
Részönkormányzat,
Dunakömlődi
Borbarátok, Dunakömlődi Ízőrző Porta, Szent Mónika
Közösség, Dunakömlődi Faluház
Dunakömlődi Szent Imre Plébánia
7027 Dunakömlőd, Béke utca 11.
Kapcsolattartó: Fitt Szabolcs akolitus
Telefon: 0675/510-566, 0630/527-25-09
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A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAMJAI

november 30. (péntek)

16:30

Holló Együttes: Ajándék – versek, mesék, dalok minden
korosztály számára
A belépés díjtalan.

december 5. (szerda)

10:00, 11:00, 12:00, 13:30

Hangerdő Társulat: Mikulás és Krampusz kalandjai –
előadás óvodás és általános iskolai csoportok számára
A programon való részvételhez előzetes jelentkezés
szükséges a kincskereso@paks.hu e-mail címen, vagy a
0675/830-360-as telefonszámon.

december 5. (szerda)

16:30

Hangerdő Társulat: Mikulás és Krampusz kalandjai –
előadás családoknak
A belépés díjtalan.

december 6. (csütörtök)

16:00-18:00

Mikulásváró délután a Városháza előtti téren

december 7. (péntek)

17:00-21:00

Társasjáték Klub felnőtteknek

december 8. (szombat)

9:00-12:00

Adventi készülődés, ahol karácsonyfadíszek, képeslapok
és apró ajándékok készítésére lesz lehetőség.
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A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
december 12. (szerda)

10:30

Ringató foglalkozás
Foglalkozásvezető: Petrovicsné Árki Zsuzsanna
A programon való részvételhez előzetes jelentkezés
szükséges a kincskereso@paks.hu e-mail címen, vagy a
0675/830-360-as telefonszámon.

16:30

Diafilm délután, amelyen A telhetetlen méhecske és a
Télapó szánkója című meséket tekinthetik meg az érdeklődő gyermekek.

december 13. (csütörtök)

10:00

Baba-mama klub a paksi védőnők közreműködésével
Téma: Családi ünnepek és hagyományok

16:00-18:00

Luca, Luca, kity-koty – Luca napi szokások felelevenítése
a Városháza előtti téren

december 15. (szombat)

10:00

Nefelejcs Bábszínház: Ezüstmackó – vidám, zenés bábelőadás
Az előadás után a gyermekek közelebbről is megismerkedhetnek a bábokkal, ahol nem érvényes a „mindent a
szemnek, semmit a kéznek” mondás.

december 20. (csütörtök)

16:00-18:00

Betlehem, Betlehem… – ismerkedés a betlehemezés
kellékeivel, szokásával a Városháza előtti téren
Kincskereső Gyermekkönyvtár
7030 Paks, Dózsa György út 20.
Telefon: 0675/830-360
Web: www.vkpaks.hu/kincskereso-cimlap
Facebook: www.facebook.com/kincskeresopaks
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A PAKSI KÉPTÁR
PROGRAMJAI
december 7. (péntek)

16:00

Káldi Katalin önálló kiállításának megnyitója:
Testek sebessége
A tárlaton hétköznapi tárgyak (mint például a kézisúlyzó
vagy a vasaló) „sebessége” kerül a figyelem középpontjába.
A fizikában a sebesség fogalma egy adott test kitüntetett
ponthoz képest történő elmozdulásának mértékét jelöli,
ám sok mindenről lemaradunk, ha csak és kizárólag ennek a tudományos meghatározásnak a rendszeréhez igazítjuk gondolatainkat.
Káldi Katalin munkáiban a szabadon mozgó, de sokkal
inkább az ember által mozgásba hozott vagy használt
eszközök elindulásának és útjának miértje és okozója
válhat fő kérdésünkké. Tulajdonképpen egy történet szálai, hatások és ellenhatások csomópontjai bontakoznak
ki előttünk olaj/vászon, gipsz, fotó és kerámiamozaik testekben.
A kiállítás 2019. március 10-ig tekinthető meg.

december 14. (péntek)

10:00-11:30

Pamacsoló – Karácsonyi készülődés
A szervezők változatos, gyermekbarát feladatokkal és az
alkotás örömével várnak a foglalkozásra minden olyan
szülőt, nagyszülőt, akik szívesen játszanak és alkotnak
együtt gyermekükkel, unokájukkal. Miközben a kisgyermek játszik és alkot, észrevétlen fejlődik a figyelme, képzelete, kézügyessége.
A programon csillogó díszeket, képeslapokat, apró ajándéktárgyakat készíthetnek az érdeklődő családok. Egyszerű alapanyagokból hozhatnak létre látványos dolgokat, melyeknek külön értéket ad, hogy kisgyermeki
segítséggel készülnek.
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A PAKSI KÉPTÁR
PROGRAMJAI

december 5. (szerda)

13:30-15:00

„Bemutatkozunk!” - vendég a kaposvári Rippl-Rónai
Múzeum
A szervezők alsó tagozatos osztályok jelentkezését várják
a programra, ahol a gyermekek és pedagógusok bepillantást nyerhetnek a meghívott múzeum világába.

Paksi Képtár
7030 Paks, Tolnai út 2.
Telefon: 0675/830-282, 0675/830-284
Web: www.paksikeptar.hu
Facebook: www.facebook.com/paksikeptar.hu
E-mail: egottinger@paksikeptar.hu,
kstadler@paksikeptar.hu
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AZ ASE SPORTCSARNOK
PROGRAMJA

december 2. (vasárnap)

9:00-12:00

Adventi Mikulásváró játszóház
A szervezők szeretettel várnak minden családot egy vidám, mozgalmas délelőttre, amelyen minden korosztály
megtalálja a számára minőségi alkotásra lehetőséget
nyújtó foglalkozást.
A kínálatból: karácsonyváró kézműves foglalkozások,
játszósarok, arcfestés, ugrálóvár, trambulin, terápiás
bemutató
kutyákkal,
miniautós
versenypálya,
gyermektánccsoport bemutató.

Szervező:
ASE Sportcsarnok
7030 Paks, Gesztenyés utca 2.
Telefon: 0675/311-000
Web: www.ase.hu
E-mail: iroda@ase.hu
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A PAKSI DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
PROGRAMJA

December 3-tól minden délután 16:00-19:00 óra
között a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola alsó és
felsőtagozatának épületén a tanulók karácsonyi
alkotásaiból fényfestést láthatnak az érdeklődők.

Szervező:
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
alsótagozat: 7030 Paks, Dózsa György út 93.
felsőtagozat: 7030 Paks, Tolnai út 19.
Telefon: 0675/200-345
Web: www.deak.paks.hu
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AZ ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
PROGRAMJA

december 4. (kedd)

16:00-19:00

Múzeumi Mikulás
A decemberi időszakban igazi ünnepi programmal készül a múzeum. Ezen a délutánon a karácsonyi fényeké,
adventi dallamoké és tüzes kísérleteké lesz a főszerep. A
gyermekeket kézműveskedés, a kicsiket és nagyokat pedig forró ital és sütemény várja.
A programon való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz
kötött.
A részvételi szándékot az atommuzeum@npp.hu e-mail
címre szíveskedjenek jelezni 2018. november 30-án
12:00 óráig.

Szervező:
Atomenergetikai Múzeum
7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
Telefon: 0675/505-059
E-mail: atommuzeum@npp.hu,
Web: www.muzeum.atomeromu.hu
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A PAKSI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
PROGRAMJAI

december 1. (szombat)

17:00

„Advent karácsony prelúdiuma?” – zenés áhítat
Hogyan készülünk a legszentebb ünnepre? Van-e idő az
elcsendesedésre, elmélyülésre? Mi az, amire igazán vágyakozunk teljes szívünkből, lelkünkből? Ebben segít advent első vasárnapjának előestéjén adventi gyertyagyújtás zenével, verssel, Győri János Sámuel evangélikus
lelkész igehirdetésével.

december 15. (szombat)

18:00

A Paksi Városi Vegyeskar karácsonyváró koncertje a
Szekszárdi Kamarazenekar kíséretével
Vezényel: Ujházy Krisztina

december 16. (vasárnap)

10:30

Gyermekek karácsonyi műsora
Hogyan látják a gyermekek a karácsonyt, mivel készülnek ők, hogy megajándékozzák szeretteiket?

15:00

Idősek adventi szeretetvendégsége – a gyülekezet szépkorú tagjait hívják a szervezők lelki készülődésre, elmélyülésre, találkozásra karácsony előtt

Szervező:
Paksi Evangélikus Egyházközség,
Paksi Evangélikus Templom
7030 Paks, Kossuth Lajos utca 29.
Kapcsolattartó: Nepp Éva lelkész
Telefon: 0675/310-320, 0620/824-53-66,
E-mail: eva.nepp@lutheran.hu
Web: www.paks.lutheran.hu

21

ADVENTI FESZTIVÁL
Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ

december 8. (szombat)
Színpadi programok a színházteremben:

14:15-15:30

Megnyitó, majd Mészáros János Elek koncertje

16:00-17:00

Schäffer Erzsébet újságíró, író előadása

17:30-18:30

Baptista Központi Énekkar koncertje

19:00-20:00

Pintér Béla koncertje
A színpadi programokra támogatói jegy váltható
700,- Ft-os áron az egyházközösségeknél, valamint a
Csengey Dénes Kulturális Központ jegypénztárában
hétköznapokon 13:00-18:00 óra között.

Kiegészítő programok:

14:00-16:00

Kézműves foglalkozás és a rajzpályázatra beérkezett
alkotások kiállítása az emeleti előtérben

14:00-17:30

Játékterem – adventi társasjáték élő bábokkal, kvízjátékok az emeleti előadóban. A játékban résztvevők zsíroskenyér-utalványt kapnak.

14:00-19:00

Kiállítás az advent és karácsony valódi tartalmáról az
előtérben

22

ADVENTI FESZTIVÁL
Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ

14:00-19:00

Adventi ima-szoba

14:00-19:00

Adventi szabadulószoba
4-12 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők, akik
több turnusban indulhatnak. A kiszabadulásra 30 perc áll
a játékosok rendelkezésére.
Korhatár: 12 év
A játékot sikeresen teljesítő résztvevők zsíroskenyér-utalványt kapnak.

16:00 és 17:15
Bábszínház

16:30-17:00

„Advent a népművészetben” kiállítás a kisklubban

17:00-18:00

Dr. Balázs Kovács Sándor történész, néprajzkutató előadása: A karácsonyi ünnepkör – néprajzi előadás az adventről a kisklubban

Szervezők:
Paksi Baptista Gyülekezet, Paksi Evangélikus Egyházközség, Paksi Pünkösdi Gyülekezet, Paksi Református Egyházközség, Paksi Római Katolikus Plébánia
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IX. BLUESKARÁCSONY
Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ

december 15. (szombat)

20:00

Az Ulbert-Hesz Project rendhagyó évzáró koncertjén karácsonyi hangulatban a meghitt művek mellett felszólalnak klasszikus blues/rock/jazz dalok is egyedi átdolgozásban.
Jegy ára 1.500,- Ft, mely megvásárolható a Csengey Dénes
Kulturális Központ jegypénztárában hétköznapokon
13:00-18:00 óra között.
Hivatalos facebook esemény:
www.facebook.com/events/1022264747945283

Szervező:
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin utca 2.
Telefon: 0675/830-350
Web: www.csengey.hu
Facebook: www.facebook.com/csdkk
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SZÍNHÁZ
Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ

december 17. (hétfő)

19:00

Szurdi Miklós – Szomor György – Valla Attila:
DIÓTÖRŐ ÉS EGÉRKIRÁLY
musical (Veszprémi Petőfi Színház)
A szereposztásból: Lukács Dániel, Kőrösi Csaba, Módri
Györgyi, Halas Adelaida, Máté P. Gábor, Szomor György,
Szeles József
Rendező: Szomor György
A klasszikus Diótörő előadásának egy olyan új feldolgozása született, amely a világ minden színpadán arról a
szeretetről beszél, amelyre nem csak a gyermekeknek,
hanem nekünk felnőtteknek még inkább egyre nagyobb
szükségünk van. Ahogy szükségünk van a varázslatra,
amely elvisz minket, elsodor a maga furcsa, különös világába, és amely meggyőz minket arról, hogy ha képesek
vagyunk megküzdeni az álmainkért, akkor megtapasztalhatjuk a csodát, amelyre vágyunk.
Jegy ára 3.900,- Ft, mely megvásárolható a Csengey Dénes
Kulturális Központ jegypénztárában hétköznapokon
13:00-18:00 óra között.

Szervező:
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin utca 2.
Telefon: 0675/830-350
Web: www.csengey.hu
Facebook: www.facebook.com/csdkk
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KONCERT
Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ

december 27. (csütörtök)

18:00

Atomcity Funky Christmas
Fellépő együttesek:
Pagony (Paks), SoulFood (Paks), Beatkoho (Dunaújváros)
DJ-k: JediiiMann & Geeko
Belépőjegy: 500,- Ft
Szervező:
Asztalos Norbert
Atomcity Brand
Telefon: 0630/276-70-45

december 28. (péntek)

19:30

Lanet Band évzáró koncert
A paksi zenekar az ünnepek közt félúton az elmúlt 60 év
zenei slágereiből válogatva várja egy jó hangulatú bulira
az érdeklődőket nyitott büfével.
Stílus: rock-pop, rock and roll, country, blues.
A zenés esthez a kezdő lökést a szintén rutinos paksi zenészekből álló, erre az alkalomra verbuválódott Csendes
éj rockformáció szolgáltatja.
20:00 Csendes éj
21:00 Lanet Band
A belépés díjtalan.
Szervező:
Kováts Gergely
E-mail: gergely.kovats@googlemail.com
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VÁROSI SZILVESZTER
A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉREN

december 31. (hétfő)

22:00
Hooligans koncert

A Hooligans egy magyar pop-rock együttes. A zenekari
tagok zord megjelenésükkel ellentétben zenéjükben gyakori motívumként szerepel a szerelem, a nők bálványozása, a hedonizmus. Kiss Endre és Tóth Tibor Szerencsen
együtt jártak iskolába, és már 9 éves
korukban túl voltak az első koncertjükön. 16 éves korukban találkoztak Ördög Tiborral, akivel együtt megalapították a
Ramses nevű együttest. Az
együttes sikeres volt, de be
kellett vonulniuk katonának. 1992-ben, leszerelésük után Budapesten folytatták a zenélést a Dance
nevű együttesben. Ezzel itt
is sikeresek voltak, az Ördög
vagy angyal című albumukból
20.000 példány kelt el. Külföldön
is híresek voltak, Romániában 40 000
ember előtt léptek fel. A zenekart az a megtiszteltetés
érte, hogy ők nyitották a Scorpions koncertjét a Budapest
Sportcsarnokban. 1996-ban az együttes tagjai váltottak
és Móricz Norberttel megalapították a Hooligans-t. 1997ben jelent meg első albumuk Nem hall, nem lát, nem beszél címmel, azóta számos díjjal ismerték el az együttest,
több lemezük arany-, illetve platinalemez lett.

24:00

Himnusz

0:05

Újévi köszöntőt mond Szabó Péter, Paks város
polgármestere

0:30 Retro disco, hajnalig tartó utcai ünneplés
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Paks Város Önkormányzata nevében
áldott, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánunk!

