tavasz

óbudán

Óbudán mindig zajlik az élet. A jó idő beköszöntével rengeteg szabadtéri program
csalogatja a kirándulókat. Rövid téli pihenő után előkerülhetnek a biciklik is, újraindul az óbudai önkormányzat által indított és támogatott Bike&Breakfast program,
amelyben az Esernyős Kávézóval együtt nyolc óbudai vendéglátóhely minden hónap
utolsó péntekén ingyenes reggelivel kedveskedik a kerékpárral érkezőknek.
évfordulóját. Tavasszal BarokkPlusz koncertsorozatot ad itt a Liszt Ferenc Kamarazenekar,
fellép Micheller Myrtill és Pintér Tibor a Voice &
Guitar esttel, továbbá a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében különleges viola da gamba estnek
lehetnek fültanúi a látogatók. Ennek apropóját
minden idők legmeghatározóbb viola de gamba
zeneszerzője és hangszerjátékosa, XIV. Lajos
udvarának egyik legmegbecsültebb művésze,
Marin Marais halálának 290. évfordulója adja.
Minden évben május első hétvégéjén rendezik
Óbuda Napját, ahol könnyű- és komolyzenei
koncertekkel, gyerekeknek szóló előadásokkal
és finom falatokkal ünneplik előadók és látogatók
közösen Óbuda nagyszerű értékeit.
Nincs abban semmi meglepő, hogy már a
rómaiak is nagyszabású ünneppel köszöntötték
a tavaszt: a Floralia a római kor egyik legkedveltebb ünnepe volt.

G

yalogosan is remek kirándulásokat tehetünk Óbudán, akár a Duna part, akár a Hármashatárhegy felé vesszük az irányt. Időjárástól függetlenül izgalmas programokkal várnak Óbuda kulturális intézményei, múzeumai és
a nemrég ideköltözött Csodák Palotája is.
Barangolásunkat érdemes az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pontban
kezdeni, – Varga Imre „Esernyős” szobrainak
szomszédságában – amely turisztikai információkkal, kiadványokkal, kortárs kiállításokkal,
változatos műfajú kulturális programokkal és a
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kerület egyik legfinomabb kávéjával várja, nem
csak az óbudaiakat. A tavaszi repertoárban lesz
gyerekeknek szóló BonBon Matiné, és a Nemzeti
Táncszínház Lakatos János produkciójában,
Táncoló Filmkockák előadássorozat. Az Esernyős
Live koncertsoroztban bemutatkoznak a Hangfoglaló Program fiatal, bizonyítottan ütős zenészei, és folytatódik a nagysikerű Wine Time élőzenés borismereti kurzus is.
A Krúdy-negyedben működő Óbudai Társaskör idén, a Kulturális Örökség Európai Évében
ünnepli 30. születésnapját és az épület 200.

További információ:

Az Aquincumi Múzeum múltidéző rendezvényén
virágkötők díszítik fel római stílusú kompozícióikkal a romterületet és bárki bepillanthat az
ókori Aquincum városi életébe, ahol katonák,
gladiátorok, kézművesek és színészek szórakoztatják majd a közönséget.

www.esernyos.hu, www.facebook.com/esernyos, www.aquincum.hu,
www.obudaitarsaskor.hu, www.csopa.hu
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