Zene – és filmajánló az ünnepi
szomjoltáshoz
Éppen a karácsonyi vacsorát fogyasztod, vagy a vizsgatételeket lapozod?
Bármennyire is kikészített eddig a család a karanténban, itt egy csomó karácsonyi muzsika és pár téli film, amik nem csak a pároddal főzött forralt
bor mellé lesznek tökéletesek, de a nagypapáddal való pálinkázáshoz is!

Zenék a karácsony szellemének
megidézésére (hátha a Jézuska hoz
pár aláírást ha jó vegyész voltál (és
meghallgatod ezeket a számokat))

6. The Marías – We’re The Lucky Ones

1. Mariah Carey – Miss You Most (At
Christmas Time)

8. Sam Fender – Winter Song

2. Michael Bublé – Winter Wonderland
Eljött a karácsony királynőjének és
királyának ideje, Mariah és Michael
előbújnak palotáikból hogy újra átvegyék az uralmat a rádiócsatornák
és bevásárlóközpontok hangszórói
felett. Kihagyhatatlan program az
ünnepekkor!!!
3. Wham! – Last Christmas
4. Train – Shake up Christmas
5. Bobby Helms – Jingle Bell Rock
Ismered őket, már vagy milliószor
hallottad az évek során, de azért egy
évben egyszer igenis szükség van egy
kiadós hallgatásra belőlük, hogy aztán csak jövőre halld ezeket újra.

7. Girl in Red – Two Queens In A King
Sized Bed

Ha a karácsonyi klasszikusok helyett szívesebben hallgatnál egy kis
indie-t, ez sem lehetetlen! Ezekkel a
számokkal a kandalló (vagy radiátor)
mellett egy pohár forró csokival tökéletes idillben leszel!
9. blink-182 – I Won’t Be Home For
Christmas
10. Escape the Fate – Christmas Song
11. The Kinks – Father Christmas
Ha pedig inkább a haverjaiddal, persze a másfél méter távolságot tartva,
maszkot viselve szeretnétek tombolni egyet az ünnepek alkalmával dühlevezetés képpen egy bukott pótzh
után, itt egy kis üzemanyag!

12. Kelly Clarkson, Brett Eldredge, Atlantic Holiday – Under The Mistletoe
13. RaeLynn – Jingle Bell Drunk
Vigyázat!!! Ragadós, nyálas, cukormázzal agyontolt mézeskalácsember
övezet! Hallgatás saját felelősségre,
alkohollal öblíteni érdemes utána!!!
14. Sia - Snowman
15. Eartha Kitt – Santa Baby
Én ezt a két dalt ajánlom személy
szerint sok szeretettel, Sia november
óta üldöz ezzel a számmal, Eartha
klasszikusa pedig igazán megér egy
hallgatást a pihe-puha takaród alatt.

3. A Grincs (2000) – Mikor eleged van
a rokonok zsivajából és a szomszéd
gyerekek ordítását is hallgattad eleget a falon keresztül, ideje bezárkózni a szobádba és rájönni, mennyire
hasonlítasz zöld barátunkra fáradt,
vizsgaszezon előtt álló VBK-s hallgatóként.
4. Karácsonyi cserebere: Az új hasonmás
(2020) – Emlékszel még a HSM Gabriellájára? Vanessa Hudgens mostanában karácsonyi Netflix filmeket
gyárt sorról sorra, ha a pároddal vagy
a családdal valami gondolatmentes
időtöltést kerestek és élvezettel habzsoljátok a klisés rom-comokat, ezt a
filmet nektek találták ki!

Nincs mese, trash techno nélkül
miért is kezdenél neki a családi karácsonyra összegyűlt alkohol halom megtizedelésének, elő a JBL-t,
tanítsd meg a nagyit szétinni és ne
gyújtsd fel a karácsonyfát!

5. Amit én biztosan meg fogok nézni:
Kisasszonyok (2019) – Greta Gerwig
elismert adaptációjában nem csak a
kitűnő színészi munka teszi meg a
hatását: a rendező sajátos megközelítéssel teszi varázslatossá, nosztalgikussá és meghatóvá a feldolgozást.
Zsebkendő legyen a közelben, kelleni fog!!

Ha pedig filmet néznél(mert igenis
van karácsony Kevin nélkül!)

Boldog karácsonyt, jó hallgatást és
szórakozást kívánok!

+1. Gyóntatófülke – A Tépapó evangéliuma

1. Az élet csodaszép (1946) – Ha már
mindenképp a végét járja a motivációd és ha még egy egyenletet meglátsz legszívesebben kiugranál az
ablakon, ez a film majd kicsit helyrezökkent, a pozitív gondolkodás
kellemes, a nagyapád falusi házi pálinkája kevésbé!
2. Batman visszatér (1992) – Ha egy
kicsit akciódúsabb kikapcsolódásra
vágysz, Tim Burton Batman-je lesz
a neked való film, Michelle Pfeiffer
Macskanője fenomenális, Danny DeVito pedig legendás, mint mindig.
Martinival vagy whiskyvel ajánlom
az előkelő uraknak és hölgyeknek!

