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Páll Lajoskiállítás a Duna Palotában
A 2012ben elhunyt Páll Lajos erdélyi festőművész, költő csaknem ötven tájképét és figurális festményét mutatja
be a Kárpáthaza Galéria újonnan nyílt kiállítása a budapesti Duna Palotában.
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2014.12.12
Zsótér Sándor rendezésében A bűvös vadász
Zsótér Sándor rendezésében mutatja be Carl Maria von Weber operáját, A bűvös vadászt a Magyar Állami
Operaház. A darab utoljára 70 éve szerepelt az Operaház repertoárján.
2014.12.12
Az egri vár visszafoglalására emlékeznek
December 17én ünnepli Eger az Egri vár visszafoglalásának napját, amely az idén megújult történelmi belváros
"élettel való megtöltését" célzó P4C  Placemaking for Cities  elnevezésű projekt részét képezi.
2014.12.12
Képpraxisok
A képi forrásokra való utalás, a fotó változatos felhasználása köti össze a Műcsarnok Képpraxisok című tárlatának
három képzőművészét; Hegedűs 2 László, Lévay Jenő és Váli Dezső munkái december 13tól láthatók a kortárs
kiállítóhelyen.
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Zsótér Sándor rendezésében A bűvös vadász
Zsótér Sándor rendezésében mutatja be Carl Maria von Weber operáját, A bűvös vadászt a Magyar Állami
Operaház. A darab utoljára 70 éve szerepelt az Operaház repertoárján.
Az egri vár visszafoglalására emlékeznek
December 17én ünnepli Eger az Egri vár visszafoglalásának napját, amely az idén megújult történelmi belváros
"élettel való megtöltését" célzó P4C  Placemaking for Cities  elnevezésű projekt részét képezi.
Képpraxisok
A képi forrásokra való utalás, a fotó változatos felhasználása köti össze a Műcsarnok Képpraxisok című tárlatának
három képzőművészét; Hegedűs 2 László, Lévay Jenő és Váli Dezső munkái december 13tól láthatók a kortárs
kiállítóhelyen.
Móranap a szegedi múzeumban
Móranapot rendeznek december 13án az író nevét viselő szegedi múzeumban, a tárlatvezetések, játékok mellett a
gyerekeket bábelőadás, a felnőtteket az egykori könyvtár és múzeumigazgató titkolt szerelmét megelevenítő
színházi bemutató várja.
A Harlem Gospel Choir újra Budapesten
A New Yorki Afronegyed, a Harlem templomainak eksztatikus hangulatát hozza el a magyar közönségnek a
Harlem Gospel Choir december 16án és 18án. A korábbi kirobbanó sikerekre való tekintettel négy koncerttel – két
időpontban a Budapest Kongresszusi Központban, ezután kétszer a RAM Colosseumban – adják elő műsorukat az
afroamerikai zene koronázatlan királyai.
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