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Az Olvasás Éjszakája azért is annyira
népszerű, mert a rendezvényen a
szerzők olyan oldalukról is bemu-
tatkoznak, amelyet az olvasók ke-
vésbé vagy egyáltalán nem ismer-
nek. Tervezett programjaikról Csa-
pody Kingát, az Olvasás Éjszakája
Líra & Lant programjainak házi-
asszonyát, a Manó Könyvek főszer-
kesztőjét kérdeztük:

A tavalyi tapasztalatok alapján
mennyiben változott a program?
Kikre hívnád fel a figyelmet?

Idén már negyedik alkalommal szer-

vezzük meg az Olvasás Éjszakáját, és

minden évben arra törekedtünk, hogy

tartsuk azt az alapkoncepciót, mely

szerint a hagyományos író-olvasó

találkozóktól eltérő, színes progra-

mokkal várjuk az érdeklődőket. Ez azt

jelenti, hogy nem az aktuális köny-

véről beszélget, vagy abból olvas fel a

szerző, hanem egy érdekes előadás-

sal, vicces műsorral, interaktív játék-

kal, vagy épp zenés műsorral készül.

Külön öröm, amikor több szerző

közösen készül, ilyen az idén újra

összeálló Olvéjsz Band is. A Bánó

Attilából, Benyák Zoltánból, Bíró

Szabolcsból és Mucha Attilából álló

alkalmi rock együttes legendás dalo-

kat éleszt fel. De Szentesi Éva és Tóth

Vera bohózatai is ugyanúgy vidám

programnak ígérkezik, mint Fiala

Borcsa és Kalapos Éva műsora vagy

Milbacher Róbert stand-upja. Nagyon

várom Grecsó Krisztián, Németh Gá-

bor, Tóth Krisztina és Szántó Marcell,

Erdős Virág, Totth Benedek blokkját

is. Tavaly Likó Marcell, a Vad Fruttik

frontembere és Géczi János a Bunker-

rajzoló című könyv születéséről

beszéltek, idén már az ebből készült

színdarab kulisszatitkairól mesélnek

majd, sőt egy kis ízelítőt is kapunk. Ha

már színház…, október 8-án az is

kiderül, hogy Fesztbaum Béla miként

és melyik könyvhöz kötődik… Ahogy

belecsúszunk az éjszakába, tesztel-

hetjük magunkat, hogy mennyire

vagyunk otthon az erotikus irodalom-

ban, ebben Szőcs Henriette fog min-

ket kalauzolni. 

A 25 perces produkciók között

nyereményjátékok is lesznek, sok

könyv talál gazdára. Tavalyelőtt akko-

ra sikere volt a karaokenak, hogy idén

is lesz, várunk baráti társaságokat,

vagy csak szimplán énekelni ked-

velőket, hogy csatlakozzanak, mert

tényleg nagyon jó hangulatú buli ke-

veredett belőle, fokozzunk idén!

Milyen helyszínekre várjátok az
érdeklődőket?

Hagyományosan a Hátsó Kapu nevű

szórakozóhelyen lesznek a színpadi

programok (Dohány utca 14.), amit

azért is választottunk, mert egy belső

folyosón keresztülsétálva a Fókusz

Könyváruházban találjuk magunkat, a

másik helyszínünkön. Ott a nyári tűze-

set miatt most csak az alsó szintet

tudjuk használni, de nagy durranással

készülünk. A Válj szerzővé egy éjszaka

alatt! szlogennel valóban bárki szer-

zővé válhat, hisz a kezdetektől a meg-

jelenésig részese lehet a könyvkiadás

minden fázisának a helyszínen. 

Az ötlettől a szerkesztésen, korrek-

túrán, borító választáson át addig,

amíg egy kattintással rendelhető lesz.

A Kele Dóri nevével fémjelzett Insta-

Vers-projekt kreatív játékra hív min-

denkit, a végeredmény pedig még

éjjel megszületik e-könyv formátum-

ban. És ez teljesen komoly! Szerintem

nagyon izgalmas, ne hagyja ki senki!

Részletek azolvasasejszakaja.hu
oldalon és ugyanezen a néven a face-

bookon is  és print füzetek is lesznek. 

Olvasás Éjszakája

Líra Könyv
Csapody Kingát, a Líra Könyv Zrt. programfelelősét 
Szepesi Dóra kérdezi


