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Adventi vásár és koncert
2012. december 15-én, szombaton

14.30-19.30 óra között a kastélyparkban.

 Meleg tea, forralt bor, forró csoki, sült alma, kürtõs kalács, sütemények, 
betlehemezés, kézmûvesek, karácsonyi ajándékok.

 A múzeumban adventi játszóház. dekorációk, díszek készítése.

 Fellépnek: A nagycenki óvodások és iskolások, a peresztegi iskolások,
Élõ Máté, és a Soproni Széchenyi Gimnázium énekkara.

Kocsikázás, hó esetén szánkózás a kastélyparkban.
A rendezvény alatt a Lovasképzési Központ muzeális értékei ingyenesen tekinthetõk meg. 



: 17 órától a Friends Of Europe nagycenki csoprotjának támogatásával  

Eugiene Russo zongoramûvész és tanítványai, 
a bécsújhelyi Josef Matthias Hauer Konservatórium 
növendékeinek karácsonyi koncertje a kastély dísztermében.

- S. Slonimsky: A Mermaid Song 
           Lucia Zisser und Sabine Wukovnig, Klavier
- D. Kabalewski: Violin Concerto Op. 48: 1st Movement

Allegro molto e con brio
            Ayana Ratz, Violin, Eugenie Russo, Piano

- L.v. Beethoven: Sonata Op. 47/2: 1st Movement
Larghetto maestoso, Allegro molto

             David, Ungor, Piano
- S. Heller: Etude,  

             David Ungor, Piano
- C. Debussy: from Children's Corner: Dr Gradus ad Parnassum 

              Ayana Ratz, Piano

- P. Vladigerov: from Bulgarian Suite Nr. 2, Op 21: Song
          Oliver Petrikovits, Violin

- L.v. Beethoven: Sonata Op. 31/2: 1st Movement :
Largo, Allegro

           Lucia Zisser, Piano
- L.v. Beethoven: Sonata Op 78: 1st Movement :

Adagio cantabile, Allegro ma non troppo
             Sabine Wukovnig, Piano

- G. Ligeti: Sonatine: Allegro
Three Wedding Dances

             Ayana Ratz and David Ungor, Piano

A koncert programja:

 Karácsonyi összeállítással fellép a nagycenki egyházi kórus (vezényel Kiss Vidor )
és Nagy Georgina (zongorán kísér Kiss Vidor )

A koncertet követõen a Friends of Europe Nagycenk szeretettel lát mindenkit hagyományos karácsonyi italok és sütemények kóstolására. 



Karácsony nem csak az ajándékokról szól!

Az ajándékokra vadászva tolongunk a tömegben megfáradt testtel 
és elfáradt lélekkel, és egyre fásultabban várjuk az ünnepet.
Karácsony a készülõdésrõl szól!
A Szentestére való felkészülés legalább annyira fontos, 
mint maga az ünnep.
Adventkor fokozatosan öltöztetjük ünneplõbe a lakást, a házat, a lelkünket, és amikor 
ott állunk majd a karácsonyfa alatt szeretteinkkel, minket is megérint majd az ünnep szelleme.
Készülõdjünk együtt az ünnepre!
Ragadjuk meg az alkalmat és találjunk idõt arra, hogy a gyerekeinkkel együtt megalkossuk a családi karácsonyfa 
különleges, sehol sem kapható és semmivel sem pótolható díszeit. 
Öröm lesz velük a fa díszítése, és kezünkbe fogva õket, évek múlva is eszünkbe jut az idei közös készülõdés.
Teremtsük meg együtt az ünnep hangulatát, nyissuk meg lelkünket az ünnepre!

Meghitt hangulatban készüljünk együtt a karácsonyi ünnepekre!
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