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Olvasás Éjszakája – Egy éjjel, amikor mindenki olvas

Idén is rendkívül színes és izgalmas prog-

ramokkal vár mindenkit a Líra Kiadói cso-

port. Mint az est háziasszonya hadd ajánl-

jam magunkat. 

Debrecen is Szeged is kitett magáért,

színes és változatos programokat állítottak

össze, ezeket érdemes a műsorfüztben és a

neten átböngészni, a budapestiekről viszont

részletesebben tudok mesélni.

A Magvető Café tematikája az olvasá-

son és könyveken túl a nő-férfi-család is

lehetne. A Neumann János kevésbé ismert

arcát, a vidámat mutatja meg Wisinger

István, majd Csóka Judit férjekről és fele-

ségekről mesél, majd a Fókusz Könyváru-

házban meseterápiás workshopot tart.

Szécsi Noémi különleges, fényképes sétára

invitál a 19. századi házassági piacon. Bár

Soha ne kérdezd a címe Karafiáth Orsolya ver-

sének, amit Koncz Zsuzsának írt anno, de

ezen az estén mégis ő kérdezi az énekesnőt.

Maradunk a házasság tematikánál,

Vámos Miklós Legközelebb majd sikerül címet

adta a műsorának, amit a skandináv krimik

követnek. 

Családban az erő? Örökölt tehetségről,

és szülői és gyermeki aggódásról, büszke-

ségről faggatjuk Szendi Gábort és lányát,

Szendi Nórát, majd Király Viktort és édes-

apját, Király Tamást.

A Fókusz Könyváruházban Oláh Andrea,

háziasszony várja az érdeklődőket. Légrádi

Gergellyel a novellák kapcsán azt boncol-

gatják, hogyan készül a kispróza. Aztán

tesztelik, hogy vajon mi elmernénk-e mon-

dani… A nagysikerű könyvből ötletet merítve

megalapítják a Krumplihéjpite Irodalmi

Társaság budapesti tagozatát is, úgy sejtjük

vidám csapat lesz ez. Mindenkit hívunk,

hogy csatlakozzon ehhez!

Aki pedig mindig is a vérszívók nagy

rajongója volt az már biztosan nagyon

várja a Dracula könyv megjelenését, és a

bemutatót. Itt is jelezzük, hogy jelmezben

jönni ér!

23 órakor – ha addig netalán átcsábul-

nánk más helyszínre − mindenképp érde-

mes a Magvető Café felé venni az irányt,

mert Poós Zoltán Rock and Roll Áruház cím-

mel megjelenő könyvét idézzük meg egy

retro divatbemutatóval, ahol a modellek

Balázsy Panna, Bencze Blanka, Karafiáth

Orsolya lesznek. Ha teljesen ráhangolód-

tunk a popperekre és rockerekre, a hippikre

és a punkokra, érdemes maradni, mert

éjféltől Professzor Diszkó Múzyka vár min-

denkit, hogy egy hamisítatlan retro disz-

kóban bulizzon egy nagyot. Talán a

Magvető Cafét sem gyakran lehet így látni,

de az idei Olvasás éjszakáján biztosan.

Nők,férfiak,retro
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