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Háti

1077. Budapest, Király u. 25.

9.

14

Kisüzem

1077. Budapest, Kis Diófa utca 2.

23.

2

Impact Box Pop-up

1077. Budapest, Király u. 25.

10.

15

Klauzál13 Könyvesbolt és Kortárs Galéria

1072. Budapest, Klauzál tér 13.

24.

3

Pastello Clothes

1077. Budapest, Király u. 25.

11.

16

Klauzál téri Vásárcsarnok

1072. Budapest Akácfa u. 42-48.

25.

4

PLACCC Bázis

1078. Budapest, István utca 27.

12.

17

Kruz Bike Company

1076. Budapest, Sajó u. 2.

26.

5

Sopianae Salon

1077. Budapest, Király u. 25.

13.

18

Kutya Egy Hely

1071. Budapest, Rottenbiller u. 39.

27.

6

Antik Hang

1077. Budapest, Wesselényi u. 64.

15.

19

Maladype Színház | Fészek Művészklub

1073. Budapest, Kertész u. 36.

28.

7

Arán Bakery

1077. Budapest, Wesselényi u. 23.

16.

20

Massolit Books and Café

1072. Budapest, Nagy Diófa u. 30.

29.

8

Bethlen Téri Színház

1071. Budapest, Bethlen Gábor tér 3.

17.

21

MintaMókus Szövöde

1071. Budapest, Dembinszky u. 39.

30.

9

Csányi5 – Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár

1077. Budapest, Csányi u. 5.

18.

22

Pet Farm Family

1071. Budapest, Dembinszky u. 32.

31.

10

Dietrend

online

19.

23

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény

1078. Budapest, Nefelejcs u. 26.

32.

11

Garay téri Piac

1076. Budapest, Garay tér 20.

20.

24

Szabad Bisztró

1077. Budapest, Király utca 101.

33.

12

GOAHOME Lakberendezési Üzlet és Kávézó

1075. Budapest, Király u. 19-21.

21.

25

The Goat Herder

1078. Budapest, István u. 5.

34.

13

HellóAnyu! családbarát közösségi tér és ökokávézó 1071. Budapest, Csányi utca 7.

22.

26

Velvárt Kerékpár Üzlet

1077. Budapest, Wesselényi u. 58.

35.

A szervezőkről
A Kortárs Építészeti Központ független
szakmai intézmény, amely az építészet, az
épített környezet és a városfejlődés kérdéseivel foglalkozik. Egyedülálló tudása,
másfél évtizedes tapasztalatai és partneri
hálózata révén mára a KÉK Közép-Európa
építészeti kultúrájának egyik meghatározó
szereplője.
Kulturális programjaink az építészet és a
város működését értelmezik, és szakmai
munkánk aktívan hozzájárul ezek fejlesztéséhez.
A KÉK többek között kiállításokat, konferenFotó: Schöff Gergely
ciákat, fesztiválokat, képzéseket, tematikus
sétákat, szakmai és közönségnek szóló eseményeket szervez. Ezek mellett olyan hosszú
távú tevékenységeink vannak, mint a közösségi kertek működtetése, városrészek elemzése
és fejlesztése a helyi közösségek bevonásával, illetve több városra kiterjedő, partnerekkel
végzett tematikus városfejlesztési programok létrehozása és megvalósítása. A VII. kerületi
kezdeményezéseink közül ismerős lehet számotokra a Kisdiófa Közösségi Kert, vagy a Budapest100-on minden évben részt vevő itteni épületek.
Fotó: Dorkó Dániel

Mi nyíljon Erzsébetvárosban? A kerületiek szerint – szerintetek

Kedves erzsébetvárosiak, látogatók és résztvevők!
Nagyon örülünk, hogy érdeklődtök a Nyitva! x Erzsébetváros fesztivál iránt – ezt az érdeklődést igyekezzük a lehető legszínesebb, legizgalmasabb programokkal meghálálni a november 5-30-ig tartó programsorozat során.
A Nyitva! – Kiadó üzletek fesztiválját a KÉK – Kortárs Építészeti Központ szervezi. Új vállalkozások megnyitását támogatjuk azzal, hogy segítünk a helykereső ötletgazdák és kiadó
üzlethelyiségek tulajdonosainak az összekötésében, majd láthatóságot biztosítunk az új
együttműködéseknek az egy hónapos programsorozat keretében. A vállalkozókat és az
üzlettulajdonosokat pályázat útján választotta ki a szakmai zsűri.
Két sikeres Nyitva! Fesztivál után (2014-ben és 2016-ban), több újítást is bevezettünk. Egyrészt
idén Erzsébetvárosra helyezzük a hangsúlyt, ahol az utóbbi években a turistákat kiszolgáló
szektor térnyerése, majd a tömegével bezárt üzletek problémája különösen nyomasztóvá
vált a helyiek számára. Másrészt a programkínálat színesítése, a helyi közösség erősítése és
a helyi vállalkozások fellendítése érdekében az eseménybe idén először a már működő VII.
kerületi üzleteket, kisiparosokat is bevontuk.
Fotó: Böjthe Emőke
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A KÉK kutatócsapata idén nyáron átfogó kutatást végzett annak érdekében, hogy feltérképezze, mit gondolnak a helyi lakosok és a kerület
életében aktívan résztvevők Erzsébetvárosról,
hogyan kötődnek a kerületi közterületekhez és
szolgáltatásokhoz, és milyen problémák, hiányérzetek és elvárások merülnek fel mindezekkel kapcsolatban.
A kutatás megerősítette azt a feltételezést,
hogy a COVID-járvány során sok, a helyiek által
kedvelt szolgáltatás szűnt meg a kerületben, de
az üres üzletek látványa is rossz hatással van a
kerület megjelenésére. A kutatásban résztvevők
több mint háromnegyede egyértelműen zavarónak találta a rengeteg üres üzlet látványát.
A kutatás eredményei segítettek abban, hogy tudatosan támogathassunk olyan vállalkozásokat,
amilyen szolgáltatásokat ti is örömmel vennétek.
5

Hasznos információk
A csatlakozó helyszínek és programjaik az egyes szolgáltatók által egyénileg megjelölt időpontokban és feltételek mellett látogathatók.
A programban részt vevő üzleteket Nyitva! ProgramPont matricák jelölik a bejárat környékén.
A szervezők a program dokumentálása és népszerűsítése érdekében fotókat/videókat is
készítenek. A résztvevők automatikusan tudomásul veszik, hogy amennyiben a fotókon/videókon szerepelnek, úgy ezért semmilyen ellenszolgáltatási igénnyel nem élhetnek, illetve a
program promóciója céljából történő felhasználást nem korlátozhatják.
Fotó: Mohai Balázs

A megfogalmazott javaslatok jelentős része túlmutat a Nyitva! x Erzsébetváros tevékenységén, azonban sokféle igényre sikerült megoldást találnunk – például:
•

•
•

•

Designboltok és kézműves manufaktúrák nyitása – A Király utca 25. szám alatt megnyit
a Nyitva! Pop-up bemutatóterem, ahová beköltözik a Háti, az Impact Box Pop-up, a
Pastello Clothes, a Sopianae Salon magyar tervezők és helyi kivitelezők termékeivel
találkozhattok.
Kulturális és művészeti terek nyitása
Az István utca 27. teret ad a PLACCC Bázis művészeti alkotó- és rezidenciaterének,
amely különböző művészeti területen aktív művészek találkozási helye, szakmai központja.
Helyi vállalkozások aktivizálása és közösségépítés – Nemcsak az induló vállalkozások
programjaira látogathattok el a Nyitva! x Erzsébetváros idején, hanem ismert és felfedezésre váró helyi üzlethelyiségekbe, kulturális és közösségi terekbe is.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Az esetleges változásokat és aktuális információkat
kérjük, ellenőrizzétek a nyitvafesztival.hu honlapon.
A program idején érvényes járványügyi szabályozásokat betartjuk.

Jelmagyarázat

Gyerekbarát

Kutya jöhet

Akadálymentes

Külföldiek számára
is élvezetes
(English-friendly)

Kedvezmény
a Nyitva!
közönségének

A részletes kutatási adatok és az elemzés elérhető a Nyitva! Fesztivál honlapján.
Jó szórakozást kívánunk a programsorozathoz, ismerkedjetek a helyi vállalkozókkal, kisiparosokkal a Nyitva! Fesztiválon innen és túl, érezzétek jól magatokat a kerületben!
Nyitva! x Erzsébetváros fesztivál
A programot szervezte és összeállította:
Böjthe Emőke – Projektvezető
Bozsik Barbara – Kutatásvezető
Pokol Kriszta – Kommunikációs menedzser
Szőke Tímea – Szakmai tanácsadó
Balázs Rebeka – Szakmai tanácsadó
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Szabados Julianna – Grafikus
Grócz Bíborka - Operatív munkatárs
Kiss Dorottya – Kutató munkatárs
Mile Péter – Webfejlesztő

Programpont neve:

Háti

Kategória:
Design, Kézműves
Cím:
1077. Budapest, Király u. 25.
Nyitvatartás:
November 20. 13.00-19.00

Bemutatkozás:
Egy divattervező és egy grafikus házasságának első
“gyermeke” a Háti, amit Lotti és Dani indítottak 2018-ban.
A tervezésre művészetként tekintenek, szeretnek különböző, minőségi anyagokkal, struktúrákkal és technikákkal
játszani: mint például a fa, a kaktuszbőr, a parafa, hímzés
vagy éppen makramé.
November során a Nyitva! keretein belül egynapos előkarácsonyi vásárt tartanak, ahol kedvezményesen lesznek megvásárolhatóak táskáik.
Programok:
Dátum

Kezd

Cím

Műfaj

11.05.

13:00

Háti Pop-up

Vásár

November 5-22-ig állandó kiállítás és időszakos rendezvények a Nyitva! Pop-up bemutatóterem négy együttműködő
csapatával (Háti, Impact Box Pop-up, Pastello Clothes, Sopianae Salon).
A nyitvatartást és az események pontos időpontját, témáját
keressétek a Nyitva! honlapján!
Honlap: hatitaska.com
Instagram/Facebook: @hati.taska
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Design, Kultúra, Társadalmi projekt

Kategória:
Design

Cím:
1077. Budapest, Király u. 25.

Cím:
1077. Budapest, Király u. 25.

Nyitvatartás:
November 25-28.

Nyitvatartás:
November 24-28.

Impact Box Pop-up

Pastello Clothes

Bemutatkozás:

Bemutatkozás:

Az Impact Box Pop-up egy olyan ideiglenes tér és bolt,
ahol hazai társadalmi szervezetek hátrányos helyzetű
munkavállalói által gyártott, prémium minőségű designtermékek, ínyencségek és kozmetikumok kaphatóak. Egy találkozási pont nyitott emberek
számára, akik jó minőséget keresnek és vásárlásukkal jót is szeretnének tenni fenntartható
módon, nem adományokkal.

A Pastello egy saját üzlettel még nem rendelkező
designruházati márka, amelyet Zsadon Ferenc
alapított 2020-ban. Elsősorban férfiruházat van a
fókuszban: a tervező felismerte, hogy bár budapesti designer ruha piac pezseg, férfiruhát tervezők még mindig nem igazán vannak jelen.

Az Impact Box egy etikus ajándékválogatás, melynek minden termékét a munkaerőpiacon
hátrányosan megkülönböztetett csoportok készítették, fair trade üzleti modellben. A box megvásárlásával nemcsak szeretteidet lepheted meg, hanem megélhetést, értékteremtő munkát
és büszkeséget biztosítasz a box készítőinek is.

A márka izgalmasabb anyagokból kínál emlékezetes darabokat. A tervező számára fontos a minőség, a precizitás, a figyelmesség az apró részletekre, és hogy hosszabb használatra, maradandó
darabokat készítsen.

Az box megálmodói Balog Gyöngyvér ex-ENSZ kommunikációs szakember és Ottlik Dávid
designer, technológiai vállalkozó, az Impact Design full-service design és kommunikációs
ügynökség alapítói. Csapatukkal olyan szervezeteket kutatnak fel országszerte, amelyek fontos ügyeket képviselnek, hátrányos helyzetű embereknek adnak esélyt és megélhetést, de
nem kapnak elég figyelmet. Azzal, hogy a kiválasztott szervezetek termékeikkel bekerülnek
egy-egy Impact Box-ba és megjelennek az boltban is, a promóción felül fair trade módon
részesülnek a bevételekből.

Programok:
November 5-22-ig állandó kiállítás és időszakos rendezvények a Nyitva! Pop-up bemutatóterem négy együttműködő csapatával (Háti, Impact Box Pop-up, Pastello Clothes, Sopianae
Salon).
A nyitvatartást és az események pontos időpontját, témáját keressétek a Nyitva! honlapján!

Programok:
November 5-22-ig állandó kiállítás és időszakos rendezvények a Nyitva! Pop-up bemutatóterem négy együttműködő csapatával (Háti, Impact Box Pop-up, Pastello Clothes, Sopianae
Salon).
A nyitvatartást és az események pontos időpontját, témáját keressétek a Nyitva! honlapján!
Honlap: impactbox.net | Facebook: @weareimpactdesign | Instagram: @impactbox_
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Design, Kultúra

Kategória:
Kultúra, Design, Éjszakai élet, Társadalmi projekt

Cím:
1078. Budapest, István utca 27.

Cím:
1077. Budapest, Király u. 25.

Nyitvatartás:
keressétek a honlapon!

Nyitvatartás:
keressétek a honlapon!

PLACCC Bázis

Bemutatkozás:

Bemutatkozás:

A PLACCC Fesztivál neve már ismerős
lehet számotokra is. A PLACCC a művészet
hagyományos helyszínein (színháztermen,
galérián) kívül – köztereken, rendhagyó
helyszíneken – létrejövő alkotásokat állítja
középpontba.

A Sopianae Salon egy közösségi tér, amely a profitot visszaforgatja különböző társadalmi
kezdeményezésekbe, ezzel egy időben pedig nem csak a kerület kulturális életét gazdagítja,
de ennél mélyebb közösségi igényekre is reagál. Célja a magyar szalonok múltjához hűen a
művészek felkarolása és összekötése a befogadó közönségükkel.

A most létesített bázison egy, a 14 éve
működő PLACCC Fesztivál tapasztalataira
építő művészeti alkotó- és rezidenciateret
és közösséget hoznak létre. A PLACCC a
helyszínt találkozási pontként, bázisként
kezeli, de alkotói és közösségépítő munkáját elsősorban a közvetlen városi környezetben és a helyi közösség bevonásával végzi. Így itt
egy igazi erzsébetvárosi közösségi tér alakul, ahol a közönség, a helyiek és az alkotók ötleteiből
valóban a helyi igényekre, helyzetre reflektáló közös alkotások születnek.
A bázis művészeti tevékenységét és az itteni alkotófolyamatokat szervesen kiegészítik a helyi
lakosokat megszólító workshopok, performanszok, zenei és interaktív színházi előadások.

12

Sopianae Salon

A szalon helyet ad képzőművészeti kiállításoknak, lehetőséget teremtve kezdő művészek
munkáinak a megjelenítésére is. A kiállítótérből az alkotások egy része az üzlethelyiségbe
kerül, ahol meg is vásárolhatjátok őket.
A szalonban a kiállításokon túl workshopokra, előadásokra, bor- és sörkóstolókra és közönségtalálkozókra is számíthattok a Nyitva! Fesztivál alatt.
Programok:
November 5-22-ig állandó kiállítás és időszakos rendezvények a Nyitva! Pop-up bemutatóterem négy együttműködő csapatával (Háti, Impact Box Pop-up, Pastello Clothes, Sopianae
Salon).
A nyitvatartást és az események pontos időpontját, témáját keressétek a Nyitva! honlapján!
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Programpont neve:

Antik Hang
Kategória:
Kultúra

Cím:
1077. Budapest, Wesselényi u. 64.
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 10.00-17.30

Bemutatkozás:
… Ez egy szerény, de annál izgalmasabb vállalkozás.
Programok:
„Letűnt korok bemutatása” (nyitvatartási időben folyamatosan). A hozzám
betérő emberek kicsit nosztalgiázhatnak, elmerülhetnek az antik tárgyakban.
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Gasztro

Kategória:
Kultúra

Cím:
1077. Budapest, Wesselényi u. 23.

Cím:
1071. Budapest, Bethlen Gábor tér 3.

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 7.30-18.00,
Szombat-Vasárnap:
8.00-15.00

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 10.00-18.00

Arán Bakery

Bemutatkozás:
Nemzetközi inspiráció.
Helyben készített vadkovászos
kenyerek és különleges péksütemények és szendvicsek.
Saját válogatású, világos pörkölésū kávé.
Programok:
A Nyitva fesztivál keretein belül
lesz elõször lehetõség megismerkedni idei bejgli kínálatunkkal,
illetve bemutatkoznak különleges
ír ünnepi süteményeink is.
aranbakery.hu

Bethlen Téri Színház

Bemutatkozás:
A színház küldetése, hogy a hazai és alkalomszerűen a nemzetközi kortárs előadóművészetek
(elsősorban színház, tánc, bábszínház, újcirkusz), kiemelt budapesti befogadó színházi intézménye legyen, szem előtt tartva Erzsébetváros és szűkebb környezete, Külső-Erzsébetváros
érdekeit és igényeit is.
Programok:
Dátum

Kezd

Cím

Műfaj

Idő

Megjegyzés

Jegy

11.05.

19.00

Nőkből is megárt… –
Találkozások tehetségprogram

színház

75’

-

3 500 Ft

11.06.

19.00

Az utolsó tűzijáték –
Találkozások tehetségprogram

színház

90’

16+

3 500 Ft

11.09.
11.10.

19.00

The Underground Files –
Misero Prospero Project

tánc

90’

Bemutató

2 500 Ft

11.11.
11.17.

19.00

Eric Assous: Mesterhármas –
Art-Színtér

színház

80’

11.14.

19.00

Hotel Yereván, avagy egy
örmény mindent tud
Urartu Örmény Színház

színház

80’

regisztráció
szükséges

-

11.18.

19.00

Terence MacNally: Ketten
egyedül – Art-Színtér

színház

80’

16+

3 500 Ft

11.2026.

19.00

Sissi Őszi Tánchét – SŐT7

fesztivál

English
friendly

2 500 Ft

11.30.

19.00

Molnár Ferenc: A testőr –
Art-Színtér

színház

két részben

4 000 Ft

160’

3 500 Ft

Az előadásokra jegyvásárlás a bethlenszinhaz.jegy.hu oldalon lehetséges.
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Kultúra

Kategória:
Egészség

Cím:
1077. Budapest, Csányi u. 5.

Cím:
online, dietrend.eu/uzlet/

Nyitvatartás:
Vasárnap-Péntek: 10.00-18.00,
Szombat: 10.00-14.00

Nyitvatartás:
megbeszélés szerint

Csányi5 – Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár

Dietrend

Bemutatkozás:

Programok:
Dátum

Kezd

Cím

Műfaj

Jegy

11.10.

17.00

Mezei Márk: Zsidó temetés – könyvbemutató

könyvbemutató

11.14.

16.00

Vasárnapi zenés tárlatvezetés az Erzsébetvárosi
Zsidó Történeti Tárban

tárlatvezetés

1 500 Ft

11.18.

17.00

Fűszeres Eszter gasztroworkshop: igazi hanukai
ételeket főzünk, kóstolunk

gasztro

7 000 Ft

11.21.

18.00

Salie Wander koncert

zene

1 000 Ft

11.25.

16.00

A hónap tárlatvezetője – Balázs Gábor eszmetörténésszel beszélget Dési János

beszélgetés

1 000 Ft

Jegyvásárlással kapcsolatos információkról az erzsitt.hu oldalon tájékozódhattok.

Segítünk rendet tenni a táplálkozásodban!
Anna és Noémi vagyunk, dietetikusok Erzsébetvárosból. Munkánk során leggyakrabban olyan
betegségek kezelését segítjük személyre szabott diétával, mint a cukorbetegség, PCOS, inzulinrezisztencia, különböző emésztőrendszeri rendellenességek.
A tanácsadásaink elsősorban online zajlanak, de a személyes eszmecsere sem akadály.
Amihez ragaszkodunk:
•
Csak olyat tanácsolunk, aminek van tudományos alapja és mi magunk is ezeket az elveket
követjük!
•
Mindent megvitatunk, mielőtt biztosat mondanánk, így többszörözve a tudást!
•
Igyekszünk minden egyéni igényt és szokást figyelembe venni, mert tudjuk, hogy a rohanó hétköznapokban így a legegyszerűbb megvalósítani az egészséges életmódot!

Programok:
Tapasztalataink szerint sokaknak, még az egészségeseknek is, jól jön a komplex, az alapok tisztázását segítő „tananyag”, ezért a fesztivál ideje
alatt az életmódváltó kisokosunkat ingyenesen,
az egyéni diétás tanácsadásunkat pedig 20%
kedvezménnyel biztosítjuk webshopunkban.
Kuponkód: ERZSEBET7
Elérhetőségek: info@dietrend.eu, +36/305907210
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Gasztro, Kultúra, Épületbejárás

Kategória:
Design

Cím:
1076. Budapest, Garay tér 20.

Cím:
1075. Budapest, Király u. 19-21.

Nyitvatartás:
Kedd-Péntek: 6.00-17.00, Szombat:
6.00-15.00,
Vasárnap-Hétfő: zárva

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 10.00-18.00, Szombat: 10.00-14.00

Garay téri Piac

GOAHOME Lakberendezési Üzlet és Kávézó

Bemutatkozás
Erzsébetváros szívében központi szerepet töltenek be a lakosság alapvető
igényeivel összehangolt piaci intézmények: a Garay téri Piac és a Klauzál téri
Vásárcsarnok. A kerületiek egymáshoz kapcsolódását erősíti, ha ismerik az asztalra kerülő
portékák történetét, az arcokat a termékek mögött. Közös érdekkel, humánus tapasztalataink
és nyitottságunk felhasználásával óvjuk Kerületünk egyediségét és sokszínűségét. A hagyományok megőrzése mellett a modernitásra és megújulásra törekszünk: minőségi és izgalmas
felhozatal az igényekre alapozva. (Víziónk a tradíciók megőrzése és felelevenítése a lakosság
segítségével és aktív részvételével.)
Programok:
•
Üzletbejárás – Előzetes egyeztetés alapján
•
Hagyományőrzés a Garay-n a kereskedők szemével – száz év távlatából, a Vásárcsarnok
kiállítás történetekkel kiegészítve
•
Hallgatói munkák bemutatása: Garay x Építész Klub
•
A kiállítás a hónap második felében megtekinthető.
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Dátum

Cím

Megjegyzés

Műfaj

11.11.

Bérlői diskurzus: savanyítási eljárás

Regisztrációhoz kötött
(link a nyitvafesztival.hu
honlapon!)

Oktatás

Bemutatkozás:
A GOAHOME 1995-ben nyitott
meg a belvárosban. A GOAMAMA tervezői és kereskedői csapata a legkülönfélébb stílusokból válogatja össze gondosan
bútorait, lámpáit, dekorációs
elemeit és kiegészítőit.
Az utóbbi években felépítették
goamama.com
webáruházukat is, ahol egyedi, eredeti és
kreatív termékeket árusítanak a
világon bárhová.

Programok:
Lakberendezési tanácsok a teljes nyitvatartás alatt.
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Programpont neve:

Programpont neve:

HellóAnyu! családbarát közösségi tér
és ökokávézó

Kisüzem

Kategória:
Kultúra, Gasztro, Éjszakai élet

Kategória:
Egészség, Kultúra

Cím:
1077. Budapest, Kis Diófa utca 2.

Cím:
1071. Budapest, Csányi utca 7.

Nyitvatartás:
Vasárnap-Szerda: 12.00-14.00, Csütörtök-Szombat: 12.00-12.15.00

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 9.00-19.00, Szombat 10.00-19.00

Bemutatkozás
A HellóAnyu! Budapest első anyaközpontja, azaz mama- és bababarát, nyitott, befogadó közösségi teret biztosít kisgyermekes családoknak, másfelől babákkal is látogatható rendezvényeknek, beszélgetőköröknek, munkaerőpiaci visszatérést vagy vállalkozásindítást támogató
tréningeknek ad helyet, akár alternatív gyermekfelügyelet biztosításával.
A kávézó kialakításában, működtetésében és kínálatában is kiemelt hangsúlyt kap a környezetbarát szemlélet, amelybe beletartoznak a természetes alapanyagú, akár újrahasznosított
bútorok, eszközök és játékok, az energiatakarékos és vegyszermentes üzemeltetés, az alapvetően szezonális, kíméletes eljárással termesztett, 50 km-es körzetből származó egészséges
élelmiszerek és a környezettudatos életmódot támogató programok is.

Bemutatkozás:
A Kisüzem nappal kávéház, este bár. 10 éve ad helyet kortárs művészeti kiállításoknak és izgalmas zenei formációknak. A Kisüzem terében gyakran összeér a produkció a közönséggel, ami
különleges hangulatot és kapcsolatot teremt fellépők és vendégek között.
Konyha is van, az egyik legjobb a városban, amit a világ egyik legkreatívabb stábja működtet
házias ízekkel, a világ minden tájáról.

Programok:
•
Zenebölcsi, Babás jóga, Zumbini, Baba-mama klub, Maminbaba
•
Sütőtökös-mascarponés répatorta. Kifejezetten a Nyitva! Fesztiválra készítettük nektek
ezt az őszi finomságot! Természetesen a kávét vagy a melegítő chai lattét sem szabad
kihagyni mellőle!
Javasolt
adomány

Dátum

Kezd

Cím

Műfaj

11.05.

19.00

Kiállításmegnyitó és koncert – Zelei Diána: Menedék

kiállítás

11.13.

11.00

A sárkány és az Ördög – interaktív, zenés bábelőadás

színház

1 500 Ft

11.13.

19.0021.00

Márton-napi gyertyafényes libavacsora jazzgitárral

vacsora

(Regisztrációhoz kötött)

11.20.

10.0014.00

Garázsvásár

piac

11.20.

15.0019.30

Alkotói nap a Prizma Projekt tanáraival

kreatív

11.20.

18.00

Kiállításmegnyitó a Prizma Projekt alkotóival

kiállítás

11.27.

11.00

A sárkány és az Ördög – interaktív zenés bábelőadás

színház

Programok:
•
Október végén Stark Attila kiállítása - Megnyitó októben 28. vagy 29.
•
November közepén Szabó Lobot Balázs kiállítása - Megnyitó november közepe/ vége
1 500 Ft

Részletek a Kisüzem Facebook-oldalán, az események menüpont alatt.

Részletesebb információ és egyéb programjaink a HellóAnyu Facebook-oldalán!
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Kultúra

Kategória:
Gasztro, Kultúra, Épületbejárás

Cím:
1072. Budapest, Klauzál tér 13.

Cím:
1072. Budapest Akácfa u. 42-48.

Nyitvatartás:
Hétfő-Szombat 10.00-18.00

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00, Szombat: 6.30-21.00, Vasárnap:
7.00-18.00

Klauzál13 Könyvesbolt és Kortárs Galéria

Bemutatkozás
A kultúra több ágának együttélése, a műfaji sokszínűség
jelenik meg a 2009 óta működő
KLAUZÁL13
koncepciójában:
kortárs kiállítások, irodalmi és
egyéb kulturális események,
beszélgetések, valamint az
utóbbi évek legszínvonalasabb
magyar és angol nyelvű kiadványai művészet, design, divat,
film, fotó, gasztronómia témában.
A kiállítótér a Vince Kiadó könyvkiadási hagyományaival összhangban a vizuális művészetek
élő helyszínévé válik. A kortárs magyar képzőművészet mellett helyet kapnak az alkalmazott
(design, fotó) műfajok és tágabb időkeretbe foglalható kultúrtörténeti kiállítások is.
Programok:
Harsány Patrícia az újratervezés témakörét járja körül a Re_Object című kiállításában, amely
egész hónapban megtekinthető a Klauzál13-ban. A program ingyenesen látogatható. Minden
háztartásban felgyülemlik egy láthatatlan tárgyhalmaz. Az elhagyott tárgyak egyre növekvő
száma arra utal, hogy ezeknek egy része – az életünk egykori alkatrészei – feleslegessé vált
körülöttünk. Úgy is mondhatjuk, egyre növekszik a feleslegessé válás érzete.
Harsány Patrícia munkáiban ezzel a jelenséggel megy szembe. Az elhagyott tárgyak második,
új életét teremti meg, így formálódnak a tárgytöredékek ékszerré. A Re_Object sorozat darabjai
az alkotó innovatív motivációjáról, életünk hasznosságának játékos kutatásáról és a tárgyi kultúránkon átívelő személyes énkereséséről szól.

Klauzál téri Vásárcsarnok

Bemutatkozás:
Erzsébetváros szívében központi szerepet töltenek be a lakosság
alapvető igényeivel összehangolt piaci intézmények: a Garay
téri Piac és a Klauzál téri Vásárcsarnok. A kerületiek egymáshoz
kapcsolódását erősíti, ha ismerik az asztalra kerülő portékák történetét, az arcokat a termékek mögött. Közös érdekkel, humánus
tapasztalataink és nyitottságunk felhasználásával óvjuk Kerületünk
egyediségét és sokszínűségét. A hagyományok megőrzése mellett a modernitásra és megújulásra törekszünk: minőségi és izgalmas felhozatal az igényekre
alapozva. (Víziónk a tradíciók megőrzése és felelevenítése a lakosság segítségével és aktív
részvételével.)
Programok:
•
Kulisszajárás a Klauzálon – Minden héten kedden és pénteken 17.00-18.00, regisztrációhoz kötött, a helyek száma limitált (max. 5 fő)*
•
Hallgatói munkák bemutatása: Klauzál x Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium
Dátum

Kezd

egyeztetés alatt

Cím

Műfaj

Megjegyzés

Bérlői diskurzus: a sajtok királya

Gasztro,
előadás

Regisztrációhoz
kötött *

11.16.

16:00

Bérlői diskurzus: príma portéka

Gasztro,
előadás

Regisztrációhoz
kötött *

11.18.

16:00

Kerületi diskurzus: MUNCH

Gasztro,
előadás

Regisztrációhoz
kötött *

*A regisztrációs linkeket keressétek a nyitvafesztival.hu honlapon!

A kiállítás kurátora: Cserpák Martin
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Sport

Kategória:
Házi kedvenc, Gasztro

Cím:
1076. Budapest, Sajó u. 2.

Cím:
1071. Budapest, Rottenbiller u. 39.

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 11.00-18.00

Nyitvatartás:
Hétfő: zárva,
Kedd-Csütörtök: 9.00-19.00,
Péntek 9.00-21.00,
Szombat: 10.00-22.00,
Vasárnap 10.00-18.00

Kruz Bike Company

Bemutatkozás
Személyre szabott, kézzel készült
és egy életre szól.
Legyen szó városi használatról
vagy terepről, A Kruz Bike Company-nál megtalálhatod a neked
megfelelő kerékpárt, melyet
a legapróbb részletekig testre
szabhatsz, így garantáltan pas�szol a személyiségedhez.

Programok:
•
November 5-30. között a Nyitva! Fesztivál keretein belül különleges kerékpárokkal és extra kedvezményekkel készülünk, amely az összes készleten lévő kerékpárunkra érvényes
lesz. Válaszd ki egyedi színben és felszereltségben a hozzád legjobban illő kerékpárt.
•
Továbbá november 26-án a Black Friday alkalmából minden erzsébetvárosi lakosnak
ajándék kiegészítőt adunk kerékpárvásárlás esetén, amelyet a lakcímkártyával tud igazolni.
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Kutya Egy Hely

Bemutatkozás:
Magyarország első olyan újhullámos kávézója és bárja, ahol a kutyával érkezőket
kutyajátszóház és napközi várja. Három szint
áll Vendégeink rendelkezésére, a földszint
és galéria hagyományos kávézóként, bárként
üzemel, a pinceszinten pedig a kutyajátszóház/napközi működik. Kínálatunkban szerepelnek: specialty minősítésű kávé, sütemények, limonádék, csapolt sör, borok, koktélok,
kutyusoknak apróságok stb.
Várunk minden állatbarát vendéget, ha van négylábú, azért, ha nincs, akkor pedig azért, hisz
mindig van egy-két kutyus bent, aki örül egy kis simogatásnak.
Rendezvényeknek, születésnapoknak is helyet biztosítunk.
Programok:
Dátum

Kezd

Cím

Műfaj

11.05.

17.0020.00

Mini kurzus Benesovits Nóra
kutyatrénerrel

Oktatás

11.12.

17.0022.00

Társasjáték est

Szórakozás

11.13.

11.0016.00

Tacsi Zsúr

Szórakozás

11. 26.

17.0022.00

Társasjáték est

Szórakozás

Megjegyzés

Futrinka Egyesület
támogatására
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Kultúra

Kategória:
Kultúra, Kézműves

Cím:
1073. Budapest, Kertész u. 36.

Cím:
1072. Budapest, Nagy Diófa u. 30.

Nyitvatartás:
Hétfő-Vasárnap 10.00-23.00

Nyitvatartás:
Hétfő-Vasárnap 10:00-19.00

Maladype Színház – Fészek Művészklub

Massolit Books and Café

Bemutatkozás
A Maladype Színház a hazai és nemzetközi színházi élet egyik legizgalmasabb
és legszínvonalasabb alternatív színházi
társulata, amely idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A Balázs Zoltán
rendező-művészeti vezető irányításával létrehozott előadások kitartóan vizsgálják a színház
különleges minőségeit, komoly szakmai visszhangot kiváltó, új színházi nyelvvel kísérletező
produkciók, amelyeket a szakma és a közönség jelentős díjakkal honorált. Változatos repertoárja révén méltán örvend komoly figyelemnek és érdeklődésnek a magyar színházi életben.
Programok:
Dátum

Kezd

Cím

Műfaj

Idő

Jegy

11.06.
11.07.

19.00

Witold Gombrowicz: YVONNE
Rendezte: Balázs Zoltán

színház

75’

3 500 Ft

A novemberi Yvonne előadásokra a jegyek megválthatók online: maladype.jegy.hu.
Foglalhatók a +36 70 326 8108 telefonszámon (SMS-ben is) és a maladype@maladype.hu
e-mail címen, valamint az előadás napján a Fészek Művészklubban készpénzzel történő fizetés útján.

Bemutatkozás:
A Massolit Books and Café egy viszonylag
új, angol nyelvű könyvesbolt Belső-Erzsébetvárosban. A könyvesboltban alaposan
válogatott és kedvező áron elérhető új és
használt angol nyelvű társadalomtudományi, szépirodalmi és művészeti könyvekkel
találkozhatnak a vásárlók.
A bolt egyik különlegessége a kávézó,
amely farmszelektált minőségi kávéival
Budapest egyik legjobb kávézójának számít. Kínálunk még Puka és Zhao Zhou teákat, hazai,
minőségi gyümölcsleveket és friss sütiket, kekszeket, quiche-t és bagelt.
Másik különlegessége a boltnak a békés, fügefákkal árnyékolt hátsó kerthelyiség, ahol tavasztól késő őszig olvashat, kávézhat a betérő vendég.
Programok:

Dátum

Kezd

Cím

11.08.

17.0019.00

Füzetkészítés
újrahasznosított
papírból

17.0019.00

Karácsonyi képeslapkészítés újrahasznosított papírból

11. 24.
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Műfaj

Megjegyzés

Jegy

kézműves

Mindenki a saját
ízlésének megfelelő
módon készítheti
el a zsebre vágható
füzetét.

Ingyenes program,
8 éves kortól ajánljuk. (Maximum 12
fő tud résztvenni.)

kézműves

Készítsd el saját magad a szeretteidnek
szánt képeslapokat!
Csak a képzelet szab
határt a képeslap
stílusának!

Ingyenes program,
8 éves kortól
ajánljuk.
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Kultúra, Kézműves

Kategória:
Házi kedvenc

MintaMókus Szövöde

Pet Farm Family – Falat-lak bolt kutyáknak és macskáknak

Cím:
1071. Budapest, Dembinszky u. 39.

Cím:
1071. Budapest, Dembinszky u. 32.

Nyitvatartás:
Csütörtök-Szombat 10.00-19.00

Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 10.00-18.00, Kedd, Csütörtök: 12.00-18.00

Bemutatkozás
Szövödénkben szövő szakoktató támogatása mellett, különféle szövőszékeken, kezdőtől a haladó szintig
nyújtunk lehetőséget a kézi szövéssel megismerkedni, vagy azt gyakorolni vágyóknak. Közösségi terünkben rendszeresen szervezünk műhelyfoglalkozásokat, szakköröket. Egyfajta modern fonóként kínálunk
teret azoknak, akik értéknek tartják a kétkezi alkotást, az együttműködést.
A programokról további információ a MindeMókus Facebook-oldalán: facebook.com/MintaMokusSzovo-

Bemutatkozás:
Üzletünkben kizárólag magas minőségű, környezetbarát és legtöbb esetben organikus, bio
minősítésű termékeket kínálunk kutyáknak és cicáknak. Nem csupán vásárolni térhetnek be
hozzánk az érdeklődők, hanem nagyon szívesen szolgálunk tanáccsal is a kérdésekkel érkezőknek. 30 év kutyás tapasztalatával, kutya-táplálkozástani ismeretekkel segítjük a gazdikat.

de, Honlap: mintamokus.net

Programok:
Tudatos gazdi – ügyes kutya bajnokság a Falat-lakban

Programok:
Dunán innen – Dunán túl, Zoborvidéktől a Dunakanyarig, November 6-27.
A Dunakanyar Népművészeti Egyesület Mindenasszony Öltőköre, az egyesület textiles alkotói és a Min-

•

taMókus Szövöde közös mini kiállítása zoborvidéki viseletektől a mai kézműves textíliákig mutatja be az
alkotók munkáit. A program ingyenes, regisztráció nem kell.
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Dátum

Kezd

Cím

Műfaj

Megjegyzés

Jegy

11.06.

13.3015.30

Textiles játszóház gyerekeknek és szüleiknek

kézműves

Vezeti: Dénes Ágnes
Regisztráció ajánlott

500 Ft/fél
óra/fő

11.09.

17.3020.00

Kézi szövés bemutató

kézműves

Vezeti: Dénes Ágnes

11.13.

11.0014.00

Művészet szálak között
– medálszövés

kézműves

Vezeti: Siklósi Krisztina
Regisztráció szükséges

10+

11.18.

17.3020.30

Tájkép – medálszövő
foglalkozás

kézműves

Vezeti: Siklósi Krisztina
Regisztráció szükséges
10+

11. 20.

10.0012.00

Zoborvidéki keresztszemes hímzés

kézműves

Vezeti: Sárospatakiné
Fazekas Judit, Soós Réka
Regisztráció ajánlott 12+

11. 20.

10.0016.00

Csipkeverés bemutató

kézműves

Vezeti: Sárospatakiné
Fazekas Judit, Soós Réka

11. 23.

17.3020.00

Kézi szövés bemutató

kézműves

Vezeti: Dénes Ágnes

11. 27.

11.0014.00

Szalagszövés

kézműves

Vezeti: Bognár Márta
Regisztráció szükséges 10+

6 000 Ft
6 000 Ft
1 000 Ft

•

•

A kutyusukkal érkező gazdik kitölthetnek egy kutyákkal, kutyatartással kapcsolatos kvízt,
a program zárásaként a helyes kitöltők között ajándékokat és kedvezménykártyákat sorsolunk ki. Mert számunkra fontos, hogy minden gazdi #tudatosgazdi legyen!
A kutyusoknak különböző jutalomfalattal megtöltött okos
játékokból kell elővarázsolniuk
az összes falatot. Stopperórával
mérjük a kutyusok teljesítményét és a három leggyorsabb
kutyusnak ajándékot adunk!
Az „itt a juti – hol a juti” játékkal
pedig a kutyusok szaglását,
megfigyelőkészségét tesszük
próbára és egyben a gazdi
szemmozgását is teszteljük
picit. A három legügyesebb
kutyusnak ajándékot adunk!

4 000 Ft
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Programpont neve:

Programpont neve:

Róth Miksa Emlékház és
Gyűjtemény

Szabad Bisztró
Kategória:
Kultúra, Gasztro, Éjszakai élet

Kategória:
Kultúra

Cím:
1077. Budapest, Király utca 101.

Cím:
1078. Budapest, Nefelejcs u. 26.

Nyitvatartás:
Hétfő-Szombat 12.00-23.30

Nyitvatartás:
Hétfő: zárva;
Kedd, Szerda: 10:00-14:00;
Csütörtök: 13:00-19:00;
Péntek, Szombat: 10:00-18:00; Vasárnap: 12:00-18:00

Bemutatkozás
A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény Róth Miksa és műhelyének munkásságához kapcsolódó tárgyakat és alkotásokat, valamint családjának hagyatékát, személyes relikviáit gyűjti,
gondozza és közzéteszi. Az intézmény elsődleges feladatának tekinti a közreadást, minél
szélesebb közönség bevonását közös történeti és művészeti értékeink megismerésébe, azok
újraértelmezésébe és társadalmi hasznosításába. A csodálatos bútorokkal, Róth-alkotásokkal
berendezett kiállítások sajátos hangulatukkal egy tündöklő mester, egy hányattatott sorsú
család és egy 20. századi élettörténet kalandos múltjába vezetik vissza az érdeklődőket.
Honlap: rothmuzeum.hu, Facebook: @rothmuzeum
Programok:

32

Dátum

Kezd

Cím

Műfaj

Megjegyzés

Jegy

11.04.

17.0018.00

Keleti Kényelem: orientalizmus a művészetben

kiállítás

Múzeumok Őszi Fesztiválja
rendezvénysorozat része,
regisztrációköteles!
Regisztrációs email:
rothmuzeum@eromuvhaz.hu

Múzeumi
belépőjegy,
750 Ft

11.06.

14.0016.00

Zen x Róth: kísérleti
művészetterápiás
program

foglalkozás

Jegyvásárlás online
(rothmuzeum.hu) vagy a
helyszínen

11.18.

18.0019.00

mosaïque – emberek
és kedvencek 2.0 //
egészség

foglalkozás

Jegyvásárlás online
(rothmuzeum.hu) vagy a
helyszínen

1 500 Ft

11. 27.

10.0014.00

Általános tárlatvezetés a
múzeumban

tárlatvezetés

Jegyvásárlás online vagy a
helyszínen

1 500 Ft

11. 28.

17.00

Klasszikus zenei
program

zene

Jegyvásárlás online vagy a
helyszínen

1 500 Ft

Bemutatkozás:
2019. februárjában nyitottuk meg Budapest (és Magyarország) első vegán „gasztrokocsmáját”,
a Szabad Bisztrót. Célunk egy olyan kis vendéglátóhely és közösségi tér megteremtése volt,
ahol az etikai és környezettudatos szempontokat szem előtt tartva tudunk minőségi gasztronómiai és közösségi élményt, kikapcsolódási lehetőséget adni a hozzánk betérőknek. Ennek
eredményeképp a Felelős Gasztrohős környezettudatos vendéglátóhelyek versenyében elnyertük a Közönségdíjat. Az elmúlt években
a Szabad Bisztró a környék egyik kedvenc
helye lett – legyen
szó ebédről, uzsonnáról, vacsoráról vagy
egy esti koccintásról.
Számos kiállításnak,
workshopnak,
növénycserének,
beszélgetős esteknek,
akusztikus koncertnek
adhattunk otthont.

Programok:
Szabó Ádám kiállítása – november 5-30.
„Szabó Ádám vagyok, tetoválóművész, 14 éve foglalkozom ezzel a művészeti ággal. A tervezési folyamat során megismerkedtem a digitális festészettel, rajzolással. Előtte is festettem,
rajzoltam, de nagyon megtetszett a digitális művészetek tisztasága, rétegelhetősége, majd a
későbbi szabad felhasználása (pólóra, vászonra, poszterre). A kiállításon digitális festményeim
nyomtatványait láthatjátok.”
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Programpont neve:

Programpont neve:

Kategória:
Gasztro

Kategória:
Sport

Cím:
1078. Budapest, István u. 5.

Cím:
1077. Budapest, Wesselényi u. 58.

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 7.30-16.00, Szombat-Vasárnap: 8.00-15.00

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 10.00-18.00, Szombat 10.00-13.00

The Goat Herder

Bemutatkozás:
A Goat Herder egy barátságos
hangulatú kávézó, amely a könnyű
pörkölésű különleges kávéra és a
házi készítésű ételekre összpontosít. Kávébabunkat Magyarországon
helyben pörköli az Awaken. Ételeink helyben készülnek, kínálatunkban találtok különböző ízesítésű
croissant-t, wrapet és szendvicset,
valamint napi leveseket, acai tálakat, friss gyümölcsleveket és finom
süteményeket.

Velvárt Kerékpár Üzlet

Bemutatkozás
Üzletünket 1922-ben alapította Velvárt Nándor, a kor egyik legismertebb magyar kerékpárversenyzője. Alapítása óta folyamatosan a VII. kerületben működik. Igyekszünk a kor szellemének megfelelni és a vásárlói igényeket mindinkább színvonalasan kielégíteni. Kerékpárok,
alkatrészek, kiegészítők forgalmazása mellett szervizeléssel is foglalkozunk. Továbbá MX és
MTB technikai ruházat, illetve a professzionális Respro légszűrő maszkok is gazdagítják termékpalettánkat.
Programok:
A rendezvény ideje alatt minden VII. kerületi lakosnak a szerviz munkadíjából 10% kedvezményt
biztosítunk.

Programok:
Novemberi kedvezményt kínálunk!
A Nyitva! x Erzsébetváros fesztivál
megnevezésével novemberben a
cappuccino és egy választott sütemény vagy croissant csak 1.000 Ft!
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