
 

 

 

 Különleges ékszerekkel és remek ízekkel búcsúzik az ősz a Bartókon 

Budapest, 2016. november 4. - Az immár hagyományos ELEVEN hétvégéjével nyitotta és valódi 
programkavalkáddal zárja az őszt a Bartók Béla Boulevard. Az utolsó őszi hónapban is kulturális és 
gasztro forgatagnak ad helyet Budapest első és egyben egyetlen kulturális főutcája.  

Az Ékszerek Éjszakájának megnyitóján túl is rejteget majd különleges ékszereket és alkotásokat a 
Boulevard, ahogyan a Márton-napi borvacsora sem kerüli ki ezt az utat. A gasztro vonalat követve az 
újborok mellett argentin és dél-afrikai nedűket is lehet majd kóstolni ebben a hónapban. Aki viszont 
a kultúrát szomjazná, az se marad szárazon, hiszen a vacsora-színháztól kezdve a hagyományoson át 
a formabontóig terjed a kínálat a Bartók Béla Boulevard-on, de zenei élményekből is szemezhetünk 
novemberben. 
 

Az ’56-os eseményekre is megemlékezünk 

A Bartók Béla Boulevard üzleteinek kirakataiban, a házak kapuin, az utca nyilvános felületein az ’56-
os forradalom és szabadságharc budai történései elevenedtek meg október 22-től, melynek 
záróeseményeként közös megemlékezés és gyertyagyújtás kezdődik november 4-én este 18 órától a 
Gárdonyi téren.  

Péntek délutántól a Bartók Béla út több üzletének a kirakatában is gyertya, lámpás őrzi fénnyel és 
idézi a múlt emlékét. 18 órától kivetítés is lesz a kiállítás képanyagából, 20 órától 21 óráig pedig múlt 
idéző dallamok szólnak az ingyen kínált forralt bor és forró tea mellé. 

 

Dizájn: 

A november 4-től 6-ig tartó Ékszerek Éjszakája idén egy új központi helyszínen, a KÉK-ben (Kortárs 
Építészeti Központ, Bartók Béla út 10-12.) indul útjára. A központi kiállítást és ezzel a fesztivált, az 
esemény fővédnöke, Grecsó Krisztián író nyitja meg november 4-én 17 órakor. 

Az ékszeres eseményhez több Bartók Béla úti üzlet is csatlakozott: 

• Bor és Kézműves Galéria (nov. 4-10.) - Megnyitó: nov. 4. 19ó 
• Három Hét Galéria (nov. 4-11.) - Megnyitó: nov. 4. 18ó 
• Kredenc Műterem (nov. 4-13.) - Megnyitó: nov.4. 18ó 
• Café Gautier (nov 4-6.) - Megnyitó: nov.4. 16ó 

időpont: nov.14. 15ó 
helyszín: Defo Labor 
program: A Bartók Év alkalmából elindított arculati és design ötletpályázat záróeseménye, ahol 
kiderül, a kreatív közönség szerint milyen Bartók arca a Bartókon. A Defo Labor és a Kult11 Egyesület 
nyílt ötletpályázatának nyilvános elbírálásán és bemutatásán a terület fejlesztési kérdéseivel 
foglalkozó civil szervezetek, egyetemi oktatók és diákok, valamint Újbuda Önkormányzatának 
képviselői is részt vesznek. 



 

 

Gasztro: 

időpont: nov.9. 19ó 
helyszín: Palack Borbár 
program: Újbor teszt – az idei borfelhozatal végigkóstolása 
Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/331329743879359/ 

időpont: nov.11-12.  
helyszín: Gellért Söröző és Brasserie 
program: Márton-napi borfesztivál a Gellértben, ahol a háziasszonyok Mautner Zsófia és Fűszeres 
Eszter lesznek, a főszereplők pedig a Gerbeaud, a Kistücsök, a Salon, a Tanti, a Buono és a 
házigazdák. Miközben a Bartók Béla Boulevard-ral való összefogásban kortárs művészek által 
készített gasztro szentek is megelevenednek majd az aulában 
Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/GellertSorozoBrasserie  

időpont: nov.30. 19ó 
helyszín: Palack Borbár 
program: Nemzetközi kitekintések – argentin, dél-afrikai és új-zélandi borokat is lehet ízlelni 
Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/1851253195109683/ 

Kultúra: 

időpont: nov.4. 17ó 
helyszín: Kis Áron Magyar Játék Társaság 
program: Bábok, babák, babavilág. A Báb Műhely alkotó csoport kiállítása. Megnyitó. 
Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/862749637194042/  

időpont: nov.11. 19ó  
helyszín: La Nube 
program: Vacsora-színház - Guy Foissy: Két páros | A Nemzeti Színház után a La Nube kávézóban 
lehet látni Guy Foissy Arany Deszka díjas színdarabját a Prospero Színkör előadásában. 
Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/215454565544127/ 

időpont: nov.23.  
helyszín: Hadik Szalon 
program: 6 éves a Hadik! | Egy remek program, beszélgetés, IRODALOM és zene után együtt 
vághatjuk fel a Hadik Irodalmi Szalon születésnapi tortáját. Regisztráció: anna_juhasz@hotmail.com 
Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/hadikszalon  

időpont: nov.8. 16ó 
helyszín: Tranzit Art Café & Bistro 
program: „Magyar Exodus: Magyarok Kanadában az '56-os forradalom után” c. kiállítás megnyitója, 
amelyen részt vesz őexcellenciája Isabelle Poupart, Kanada magyarországi nagykövete is. Az 
eseményen az ’56-os forradalom után Kanadába költöző Bob Schulz, kanadai-magyar filmes 
szakember is megosztja majd 60 évvel ezelőtti élményeit. A tárlat november 14-ig tekinthető meg.  
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Koncert: 

időpont: nov.7. 19ó 
helyszín: Hadik Kávéház 
program: Hadik Jazz Hétfő | A megújult Hadikban minden hétfőn más-más jazz formációk 
mutatkoznak be. 
Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/316418232055133/ 

időpont: nov.9. 19ó 
helyszín: Szkéné 
program: EztRád | Az előadás egy zenés színházi kísérlet a világról alkotott benyomások alapján. Egy 
olyan esztrád műsor születik, amely a mai magyar életünkből filmszerűen villantja fel az embert érő 
pozitív és negatív hatásokat.  
Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/638126983034913/ 

időpont: nov.16. 19ó 
helyszín: Gross Arnold Galéria 
program: Főpróba - irodalmi jam session koncert | Az előadás előzetes egyeztetés nélkül zajlik, így a 
végleges koncepció a vendégek szemei előtt alakul ki. Az est házigazdája, aki a gasztro-élményekért 
felel, alkalmanként maga is szaval. 
Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/1797079290534267/ 

Még több novemberi program a bartokbelaboulevard.hu oldalon található. 

 
Sajtókapcsolat, interjúszervezés: Andor Márió – PR, kommunikáció 
Kontakt: m: 0620.349.0520  /  e: andor.mario@gmail.com  
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