Meghívó
Szeptember 20. péntek, Magtár

17.30 órai kezdettel a helyi bökögető klub Kézzel-szívvel kézimunka kiállítás
és MAGTÁR-KÉPTÁR címmel a KÉT KEZEM – festegess velem Hegyaljai Tünde által vezetett alkotókör gyerekmunkáiból készült kiállítás megnyitójára várjuk sok szeretettel az
érdeklődőket.

Kovács Nóri: Ami a szívemen című koncertje

18.00 órakor
a Magtár előtti színpadon.

Szeptember 21. szombat
10.00 órától népi kirakodóvásár kézművesek és őstermelők részvételével a pincesoron, ezzel egyidőben a Magtár melletti füves területen népi játszoda, kosaras körhinta
várja a gyerekeket.
10.00-16.00 óráig a Magtárnál kézműves foglalkozások sokaságával kedveskedünk az ifjoncoknak. Lesz képeslap készítés akvarell festéssel Hegyaljai Tünde közreműködésével, Király Eszter által a kavicsfestés rejtelmeivel lehet megismerkedni, míg Klenczner Erzsébet és Alexa László népi
iparművészek segítségével a fafaragás és a csuhéfonás mesterségéből kaphatnak ízelítőt az érdeklődők.
10.30 órától a színpadon a Holló Együttes előadásában látható a Vásárfia című jelmezes, zenés gyermekműsor,
nem csak gyerekeknek!
11.00 órától a helyi pincesoron Magyarország számos borvidékéről érkező borászok – köztük: Gál Lajos Pincészete
(Eger), Geönczeöl Pince (Garammente-Felvidék), Kincsem Kastély Szőlőbirtok és Pincészet (Tokaj), Nagy&Nagy
Borászat (Badacsony), Nyakas Pince (Etyek-Buda), Polgár Pince (Villány), Pregitzer Birtok (Budajenő, Telki), Reisner
Pince (Budajenő, Etyek-Buda) –sokszínű választékából kóstolhatnak és vásárolhatnak a látogatók. A borokhoz hideg
és meleg ételeket, sajtokat, kürtőskalácsot, palacsintát és lángost is fogyaszthatnak a Borünnepen.
12.00 órától indul a Szüreti Felvonulás (Kossuth Lajos-Fő-Magtár utcákat érintve)
13.00 órától a Pincesoron Sándor Gábor és cigányzenekara gondoskodik a szüreti, jó hangulatról.
15.00 órai kezdettel: Köszöntőt mond Budai István polgármester. Díszpolgári
cím átadása Günther Kubin részére. Helyi hagyományőrző és vendég együttesek műsora látható a Magtár mellett felállított színpadon. Vendégünk
lesz a Gaildorfi Schlossgarde tánccsoport, a Tücsök Citerazenekar
Perbálról, valamint a YOUNITY Dance Company hip-hop csoport.
17.00 órától a színpadon a SHADOW HUNGARY BAND zenekar

SOULWAVE

együttes élő koncertje
20.00 órai kezdettel a
következik, majd a Vento Lento party zenekarral éjfélig tartó
utcabállal zárul a rendezvény.

További részletek: www.budajeno.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

