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Tisztelendő

Az ember, ha egyházakról vagy egyházi személyekről ír, nem árt, ha előbb átgondolja a valláshoz való viszonyát, érzelmeit. Jómagam nem tartozom egyik felekezethez sem, egész életemet meggyőződéses ateistaként
éltem, de mindig kínosan ügyeltem arra, hogy tiszteletben tartsam mások hitét, legyen az katolikus, buddhista, muzulmán vagy zsidó. Ebből kiindulva sohasem éreztem úgy, hogy meg kellene nyilvánulnom bármilyen szakrális kérdésben, hiszen, ahogy mondani szokás: nem az én asztalom. Hogy most mégis ezt
teszem, annak az az oka, hogy egy hét alatt két olyan egyházzal kapcsolatos élményem is volt, amelyek tollhegyre kívánkoztak.
Az első egy tévéinterjú volt, amelyben Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke beszélt az őt ért támadásokról, gyalázkodásról, amiért nyíltan kiállt a menekültek segítéséért, a bajban levők támogatásáért,
emellett olyan „eretnek” gondolatok is megfogalmazódtak benne, mint, hogy házasságban élő férfiak is vállalhassák a katolikus papi hivatást, ha egyébként alkalmasak rá.
Utána néztem, hát kapott rendesen. Méltatlanul és méltatlanok támadták, de nem panaszkodott, csak
beszélt. Türelmesen, szeretettel és hittel, ahogy egy felszentelt paptól elvárható. Idézett Jézus Hegyi Beszédéből („Segítsd az úton levőket!”), a pápától (akinek az elvei nem illeszkednek az aktuális kormány propagandához, ezért elfogadhatatlan egyházfő), és akinek ő (mármint a püspök úr) a lakáj média uszítói szerint
az ölebe. Az csak úgy mellékesen jutott eszembe, hogy egy önmagát keresztény konzervatívnak aposztrofáló hatalom bértollnokai hogyan is gyalázhatják az elsőszámú keresztény embert…? De ez mindegy is, a
lényeg, hogy Dr. Beer Miklós személyében egy olyan vallási vezetőt ismerhettem meg, akinek kész vagyok
elhinni, hogy az egyház megújítható, a dogmák átléphetők, és a gyűlölködésnek nincs helye mindennapjainkban. Abban egészen biztos vagyok, hogy neki méltán jár a Tisztelendő úr megszólítás.
Sajnos volt egy másik, ugyancsak egy egyházi vezetővel kapcsolatos élményem az elmúlt héten. Történt
ugyanis, hogy Veres András, győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentbeszédében
arról értekezett, hogy a lombikbébiprogram nem járható út az élet továbbadására, mert, aki Isten akaratából nem képes gyermeket nemzeni, és ezért segítségül hívja a tudományt, az egyszerűen bűnt követ el.
Sokan és sokféleképpen reagáltak már ezekre a szavakra. Én, amikor először szembesültem velük, megdöbbentem, hiszen mindaddig úgy tudtam, hogy az ókor, de még a sötét középkor is már régen véget ért,
márpedig Veres András még meg sem született embereket hajigálna le valamilyen modern Taigetoszról,
Istenre hivatkozva. Vajon mikor mondott neki Isten ilyen zagyvaságot? És akkor mi van a bibliai tanítással, hogy „sokasodjatok!”? És mi van azzal a sok-sok ezer fiatal, egyébként egészséges emberrel, akiknek
valamilyen oknál fogva nem sikerül a hagyományos értelemben vett utódnemzés? Mondjanak le az élet legnagyobb ajándékáról, mert egy bigott főpap úgy gondolja?
Még valamikor az év elején volt alkalmam ellátogatni az ország legnagyobb lombikbébi központjába, a Kaáli Intézetbe Győrött (a püspök úr szűkebb pátriájába). Ami a legmeglepőbb és egyben legelszomorítóbb volt
számomra, hogy milyen sok fiatal nő ült a váróhelyiségben, a beavatkozás előtti vizsgálatokra várva. Aztán,
ahogy körülnéztem, a falakon hatalmas tablókon sok száz, talán több ezer fotót láttam, amelyeken az intézet segítségével megfogant és azóta megszületett gyönyörű, pufók, egészséges csecsemőket láttam.
Püspök úr! Nincs messze, egyszer menjen el oda, nézze meg azokat a képeket, beszélgessen el kismamákkal, akiket ott segítettek hozzá, hogy részesei lehessenek az anyaság csodájának, aztán gondolkozzon el a
látottakon és gyorsan kérjen bocsánatot azoktól, akiket megbántott, akiket tudatlan, alsóbbrendű lényként
kezelt. Akkor, de csakis akkor talán Ön is kiérdemli, hogy egyszer úgy szólítsák: Tisztelendő úr.
Szabó Antal
főszerkesztő
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Íródinasztia tagjaként az elődökkel óhatatlanul összevetik az azonos, vagy
hasonló pályára lépő utód teljesítményét. Karinthy Márton életútja igazolja,
hogy nemcsak őrzi édesapja és nagyapja szellemiségét, de át is tudta venni a
stafétabotot. Az immár 36. évadába lépő, a családnevükre keresztelt
Karinthy Színházat irányítja sikeresen. Munkáját a szakma és a közönség is
elismeri, hiszen előadásaik többsége teltházas. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, a Kossuth-díjat, a Pro Cultura, a Budapestért díjat, Regionális Príma-díjat és a Vámos László-díjat. De az írás sem
áll távol tőle. Az Ördöggörcs eddig 50 000 példányban kelt el, több nyelvre
(angol, svéd, francia, norvég) lefordították. Tervezik a filmváltozatát is. E
könyve révén meghívták Stockholmba, Oslóba, Párizsba, Londonba, Sepsiszentgyörgyre, Szabadkára és rengeteg más helyre a világon és Magyarország csaknem minden nagyobb városába. Mindenütt élénk érdeklődés kísérte a beszélgetéseket. A Karinthy Szalonban 2011 szeptemberében e látogatás
ihlette a Karinthyak Skandináviában című kiállítást. A főiskolai osztályáról
szóló A vihar kapuja című második regénye színpadi változatát pedig több
ízben mutatták be fesztiválokon. Nagy sikerű beszélgető könyve Okosan kell
szeretni magyarságunkat címen jelent meg 2012-ben a könyvnapra.

Karinthyáda
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 Karinthy Mártont „megfertőzte” a családi örökség. A Színházművészeti Főiskola
rendezői szakát 1973-ban végezte el. Vizsgarendezése Shaw A sors embere, majd a
szolnoki Szigligeti Színházban Shaw Szent
Johannája volt. Mindkettő nagy sikert
aratott, amelyeket a kritika nagyra értékelt és a televízió és a rádió is közvetített.
Az indulás jelezte akkori rendezői, színházi stílusát, a konzervatívnak nevezett, realista színház elkötelezettjévé vált. Első
szerződése Békéscsabára szólította, 197375 között. Itt Tamási Áron: Boldog nyár-

falevél, Jones: Fantasztikus!, Sarkadi
Imre: Ház a város mellett, Jókai-Ambrózy-Daróczi Bárdos: Telihold és Thornton Wilder: A mi kis városunk című előadásait rendezte. Azóta is folyamatosan
újabb produkciókat visz színre. Ez évben
újra A mi kis városunkhoz nyúlt, szeptemberben ezzel kezdik az évadot. Miért pont
ezt a munkáját elevenítette fel?
 A jó darabok minden időben aktuálisak,
mindig van megszívlelendő mondanivalójuk. Ez is ilyen. Tele van humorral, lírával.
A célom egy színvonalas, szórakoztató, pol-

Második nekifutás
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gári értékrendet közvetítő színház folyamatos életben tartása, ezért eszerint állítom
össze a műsorunkat. Minden évadban nagy
dilemma, hogy milyen új és régi darabokat
tűzzünk műsorra. Különösen azért, mert
nincs állandó társulatunk, s a nagy repertoárunk miatt, most is 15 darab fut, emellett
5 bemutatónk lesz, körülbelül 120 színészszel és 45 színházzal kell egyeztetnünk.
 Gazdasági okai vannak, hogy nem
állandó társulatra épít?
 Igen, a nagy társulatok nehezen működtethetők. Az alakulásunkkor még nem így
volt, de most már a világ is efelé megy. Így
különböző helyekről jövő színészek játsznak együtt, inspirálják az új impulzusok
őket, így a szükségből erényt tudtunk kovácsolni. Persze annak is megvan a maga
pozitívuma, ha egy társulat állandó, mert
ilyenkor egymás rezdüléseit is ismerik.
Nálunk is kialakult egy kis mag, akik sokat
játszanak itt. Egy évadban akár egyszerre
4-5 előadásra is ide szerződnek. Számtalan
fiatal kezdte itt a pályáját, büszke vagyok
arra, hogy ők ma már ismert művészek
(Balázs Andrea, Németh Kristóf, Haumann
Petra, Kolovratnik Krisztián, Lengyel
Tamás, Seszták Szabolcs, Miller Zoltán,
Zakariás Éva, Poós Balázs, Major Róbert).
Valamint a Karinthy Színházban az elmúlt
évtizedekben játszott színészek közül mára
több színházigazgatóvá vált (Balázs Péter,
Forgács Péter, Cseke Péter, Oberfrank Pál,
Besenczi Árpád, Nemcsák Károly, Rátóti
Zoltán).
 A menedzselés egy komoly, külön szakma. Önnek nehéz volt beletanulnia?
 A saját bőrömön kellett megtapasztalnom, hogy egy saját céget, hogyan lehet jól
irányítani. Ma már a lányom besegít a gazdasági feladatokba. A munkatársaim is
felelősséggel végzik a rájuk bízott feladatokat. Szép lassan terjeszkedünk, mindig
amennyit a büdzsénk megenged. Ezen a
nyáron például új világítást kapott a nézőtér. Most már stúdiónk is van. A 30 férőhelyes helyiséget egy lakásból alakítottuk ki,
10_ 2017. ősz
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amit pár éve vásároltunk meg. Jó érzés,
hogy itt mindenhez emlék fűz, minden
magán viseli a „kezem nyomát”.
 Elismert rendezőként miért nem
maradt az állami szférában, miért lépett
addig ismeretlen ösvényre?
 A döntéseimet általában az ijedtség és
pánik vezérli. Mivel nem éreztem jól
magam máshol, így saját útra léptem. A
megalakulást az egykori XI. kerületi Tanács
bátorsága tette lehetővé. Az akkor még
állandó hellyel nem bíró, Hököm Színpad
néven létrejövő új színházi forma, a
Karinthy Színház elődje, a régóta vágyott és
addig vajúdó színházi struktúraváltás első
hírnöke lett. A megnyitó előadás a Kaffka
Margit Gimnázium dísztermében volt,
Karinthy Ferenc Gőz és Hubay Miklós A
zsenik iskolája című darabjaival. A színháznyitás nagy társadalmi és művészi visszhangot váltott ki. A Budapest Sportcsarnokban bemutatott Végh Antal Miért bántják a
magyar futballt című produkció bukása
viszont egyben ezen színházi vállalkozás
végét is megjósolta. A sportcsarnoki szuperprodukciók elődje akkor még össztársadalmi ellenérzést váltott ki. A kritika a színházon verte el a port, és zavartságát támadásba bujtatta. De nem adtuk fel, vándoroltunk. Először a MOM kultúrházban léptünk
fel, majd a Marcibányi téri Művelődési Központban. Előadásokat tartottunk azonkívül
mindenütt, ahol lehetett, és ahol befogadtak bennünket. Szinte nincs olyan vidéki
város, ahol például a Vuk című gyermekelőadásukkal ne jártunk volna. Négy évadot
töltöttünk el egyetlen pesti játszóhelyükön
a Rákóczi tér melletti Gutenberg Művelődési Otthonban. A színház felújításában aktív
szerepet vállalva, színházi centrumot alakítottunk itt ki olyan nagysikerű produkciókkal, mint a 100 előadást megért Svejk és a
Tamás bátya kunyhója, a Karinthy ihlette A
bűvös szék, vagy a Mágnás Miska. Rendszeres gyerekelőadásaink is mindvégig népszerűek voltak (A hercegnő és a Varázsló, Ali
baba és a rablók, Peti meg a Róka).

 Mikor költöztek Újbudára?
 A gyerekkorom miatt a XI. kerületben
akartam maradni, s a véletlen úgy hozta,
hogy pont itt adódott lehetőség. Jelentős
fordulat történt a színház életében 1988ban. Nevünket Karinthy Színházra változtattuk, s elfoglaltuk az azóta is működő
helyiségünket, a volt Haladás mozi épületét a Bartók Béla út 130. alatt. A felújítást
jelentős bankkölcsönt vállalva, mi finanszíroztuk. Így lett Budának saját, folyamatosan játszó új kőszínháza.
 Milyen elvek alapján válogatja össze az
itt futó darabokat?
 Nevünkhöz méltón, természetesen
rendszeresen játszunk Karinthy műveket
(Szellemidézés, Gőz, Gellérthegyi álmok,
Bösendorfer, Dunakanyar, A bűvös szék,
Visszakérem az iskolapénzt, Minden másképp van, Lepketánc, Mennyei riport,

Tanár úr, kérem!, Ki a normális? stb.)
Ebben az évadban például az én interpretációm után, most Simon Kornél újszerű
látásmóddal, musicalszerűen rendezi meg
A tanár úr kérem-et. A közel negyven év
során a másság, a tolerancia, a kisebbség
védelme jegyében művészileg értékes, a
kritika által is nagyra értékelt előadások
sora fémjelez bennünket: Mart Crowley:
Fiúk a csapatból, Gershe: A pillangók szabadok, Fierstein: Kakukktojás, Jean Poiret: Őrült nők ketrece, Mastrosimone: Az
erőszak határai, Lassú felmelegedés. Kiemelkedő hatása volt Karinthy Márton:
Korai fagy című (az ismert film nyomán
készült) színpadi játékának, amely korunk
pestiséről, az AIDS-ről szólt, katartikus
hatást, nagy társadalmi visszhangot kiváltva. Rendszeresen hívok meg vendégrendezőket is. A sort a Veronai Aréna intendán-

Péter, avagy szélhámos kerestetik
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sa, Gianfranco de Bosio kezdte, aki, meglepetésként egy Wedekind egyfelvonásos
(A hőstenor) mellett, magyar szerző művét
állította színpadra (Szomory Dezső: Botrány az Ingeborg koncerten). Az előadást a
TV is rögzítette. Berényi Gábor Karinthy
Ferenc két, ma már legendává vált egyfelvonásosát rendezte (Bösendorfer, Dunakanyar), A pillangók szabadok című művet
pedig a fiatal Mészáros Károly rendezte.
Az amerikai Christian Heppinstall két előadást is jegyez. Mastrosimone felkavaró
Az erőszak határai című drámáját, valamint Molnár Ferenc Deliláját. Cseke Péter
az elmúlt évtizedben tucatnyi sikeres rendezésével gazdagította színházunk műsorát (Dollárpapa, Dzsungel, Good bye Charlie, A New York-i Páparablás, Bolond
vasárnap stb.). 1998-ban, az ismert színész-rendező, Honti György rendezte
Gábor Andor Ciklámenének művészileg

Nercbanda
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nagyra értékelt, színvonalas előadását.
Emellett folyamatosan helyet biztosítunk
más együttesek bemutatkozásának is,
ezzel is színesítve művészi palettáját. Így
mutattuk be a Pelegrinus amatőr színház
két produkcióját is: Shakespeare Vihar-ját
és a Csipkerózsikát. Az ifjúságnak évek óta
drámapedagógusok vezette beavató színházi előadások születnek a kitűnő és elismert Vidovszky György rendezésében.
(Wedekind: A tavasz ébredése, Móricz
Zsigmond: Árvácska, a Kosztolányi Dezső
mű alapján készült: Aranysárkány vagy a
tolerancia jegyében a Rumbach Sebestyén
utcai zsinagógában játszott Anna Frank
naplója). Az évadok során rengeteg sztár
megfordult színházunkban. Meghívtuk
vendégnek az 50 éve Madridban élő egykori csillagot, Muráti Lilit, aki Neil Simon
ősbemutatónkon a Nagymama soha című
darabban a nagymama szerepét alakította.

Élete utolsó szerepében a Karinthy Színház színpadán fejezte be nagyívű színészi
pályáját Turay Ida, a Korai fagy című előadásunk egyik főszerepében és Balkay
Géza a Szellemidézésben.
 Keresi a kihívásokat, így vissza-visszatér már régebben sikerre vitt művekhez is.
Két év után most újra műsora tűzte Az
ördög című darabot. Ki vette át Balikó
Tamás szerepét? Ilyenkor nem rizikós az
összevetés a múlttal?
 A repertoárunk gerincét a magyar vígjátékok adják, ezért Molnár Ferenc nem
maradhat ki a sorból. Az ördög nagyon
népszerű előadásunk volt, amit Balikó
Tamás halála miatt levettünk a műsorról.
Szerintem ideje visszatérni hozzá. Szabó P.
Szilveszter a 2015-ös szériában a szerelmes
férfit alakította, most az Ördög lesz, míg, az
ő „hajdani bőrébe Marton Róbert bújik”. A
már évek óta teltházas gyerek előadásaink

is láthatóak lesznek ez évben is (Rozsdalovag és Fránya Frida, A kis herceg). A szeptemberi premier után novemberben két
bemutatónk is lesz. Az egyik egy régi
magyar operett lesz. Tavaly ebben a műfajban Aszlányi Károly Péter, avagy egy szélhámos kerestetik volt műsoron. Ez a komédia egy olyan korrupcióba és panamavilágba süllyedő Magyarországot mutat be,
amelynek kapcsolatrendszerét kizárólag a
napi érdekek és a személyes összefonódások irányítják. A másik bemutatónk egy
Eisenman zenés hatalmi őrület lesz, a címe
XIV. René. Utoljára a Magyar Színházban
játszották 1940-ben.
 Sok a hasonlóság bennük a mai Magyarországgal. Gondolom, ezért választotta ezeket a darabokat.
 Nem szeretem a direkt üzengetést. De a
jó művek kortalanok. Ma amúgy is csak
hatalmi őrület van zene nélkül. De maradva a humornál, még egy érdekességgel várjuk a közönséget a 2017/18-as évadban.
Rejtő Jenő kabaréjeleneteiből nekünk írtak
egy darabot, amit Scherer Péter rendez és
játszik is benne. Emellett Dunai Ferenc A
nadrág című, szocialista vígjátéka most is
látható lesz. Ezt nyáron is előadtuk, a Vidor
fesztiválra is elvittük. Ebben úttörő nyakkendős nénik fogadják a közönséget, mozgalmi dalok hangzanak el, szóval vissza a
’60-as évekbe.
 Pesten is játszani fognak. Mi ennek az
oka?
 A jó lehetőségekkel élni kell. A Jókai
utcában megnyílik a Hatszín Színház, ide
Gálvölgyi Dorka hívott meg bennünket. Itt
két darabbal leszünk jelen. (A gőzben, A
nadrág). Így több embert el tudunk érni.
Állandó közönségünk mellé, bővíthetjük a
nézőink számát. A pesti árusító helyünk a
Játékszín lesz. Kíváncsi vagyok arra, hogy a
budai és a pesti közönség miben azonos és
miben más. Ez is egy kalandnak tűnik, s én
szeretem a kihívásokat.
Balogh Andrea
13_ 2017. ősz
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A Belváros szívében, az V. kerületben, a Nyáry Pál utca 7-ben található az Eventuell Galéria. A látogatókat színes tárgykavalkád fogadja. Bordó, vörös, brillant, narancs, fűzöld, egyedi és kisszériás
szövött, „ikat”, kötött, hímzett, nyomott textileket, függönyöket, párnákat, terítőket, ágytakarókat,
sálakat, stólákat, egyedi lámpákat, izgalmas, meghökkentő anyagtársítású applikált ékszereket találhatnak itt az érdeklődők. A galériában látható kínálaton kívül a tervezők bármi, szakmába vágót vállalnak
egyéni igény szerint, mint például egyedi lakásfüggönyzést, belsőépítészeti tervezést, lakberendezési
tanácsadást, textiltervezést, egyedi ékszerek, öltözékek elkészítését. Az Eventuell Galériát teljesen
egyedülálló módon művészek hozták létre és 1994 óta működtetik. A csoportjuk nyitott, egyéni utakat járó
tervezőkből álló alkotóközösség. Ennek köszönhető, hogy az alapító tagokon kívül az évek során újabb
dizájnerek is csatlakoztak hozzájuk. Aki közvetlenül a tervezőktől szeretne vásárolni, érdeklődik az
egyedi lakástextilek, tárgyak, ékszerek, öltözékkiegészítők iránt, szeretné magát megkülönböztetni és
fontos számára az INDIVIDUÁLIS az öltözékében és az otthonában is, annak érdemes ide ellátogatnia. Mindannyiukra jellemző a különböző tradicionális technikák felhasználása, mai korra átírása,
a kreatív anyaghasználat, anyagtársítás, az organikus szemléletmód. Gyakran megjelennek
egyénileg és csoportosan is számtalan hazai és külföldi kiállításokon, szakmai rendezvényeken és szakvásárokon. Az Eventuell Galéria tagjai: Kónya Kinga, Munkácsi
Gábor, Pájer Emília és Szigeti Szilvia textiltervezők, Kesserű Andrea táska és
öltözékkiegészítő tervező, Horányi Kinga, Máté Eszter, Németh Orsolya ékszertervezők, valamint Radnóti Tamás belsőépítész. A Galériában és különböző
rendezvényeken, az állandó tagok munkáinak kiállításán kívül Szigeti
Szilvia és Radnóti Tamás szervezésének köszönhetően, eddig
közel 80 kiállításon 200, főleg kortárs és pályakezdő,
magyar és külföldi dizájner, iparművész,
társművész mutatkozott be.

Egyedi lakástextilek 6.000.-Ft – 18.000.-Ft, egyedi díszpárnák 5000.-Ft – 15.000.-Ft /db,
egyedi sálak, stólák 4.000.-Ft – 22.000.-Ft / db, egyedi ékszerek, bizsuk 5.000.-Ft – 25.000.-Ft /db,
egyedi táskák 13.000.-Ft – 17.000.-Ft / db áron kaphatók.

www.eventuell.hu
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Nomen est omen

 Úgy tudom, hogy a nevetekhez méltóan
keksz összeállítással rukkoltok elő szeptemberben.
 Így igaz. A nyár nálunk az innovációról
szólt. Persze a már bevezetett és keresett
édességeink is a repertoárunk részei
maradnak. Hosszan eltartható különböző
ízű kekszeket kísérleteztünk ki. Például
magokkal, aszalt és fagyasztott gyümölcsökkel (ezekből a vizet kivonták egy speciális eljárással, így sokáig elállnak) kombináltuk őket. De az afrodiziákumot, a csokoládét, sem hagyhattuk ki a receptekből.
Ezekből a kekszekből a vendég kérésének
megfelelően állítunk össze kisebb-nagyobb
adagokat akár díszcsomagolásban is.
 Ezek az I love kekszek a gyümölcskenyér
és a kétszersült között vannak félúton?

 Nagyjából. Szárazak, roppanósak, mint
egy kétszersült, és a fajtájuk szerint finom
gyümölcsökkel, magvakkal és csokoládéval
dúsítottak, mint a gyümölcskenyerek.

A nyár vége nemcsak lezár, de el is
indít egy szép időszakot, hiszen
ekkor érik be jó néhány gyümölcs,
így tobzódhatunk az ízekben, illatokban. A vitaminokban gazdag körte,
alma, bogyós gyümölcsök (ribizli,
szeder), füge, őszibarack és persze a
szőlő legtöbb fajtája ekkor szüretelhető, de a gesztenye, a különböző
diók, magvak sem maradhatnak ki a
sorból. A cukrászdák is készülnek az
évszakra, a termések beépülnek a
kínálatba. Az őszi desszertekről egy
óbudai cukrászda, az I love kex vezetőjével, egyik tulajdonosával, Karl
Dórával, beszélgettünk.
16_ 2017. ősz
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 A kekszek mellett a macaronjaitok is
kelendőek.
 Sokféle macaront készítünk, talán ezért
is népszerűek, így egy kicsit igazodva az
időszakhoz, mindig kaphatóak nálunk.
Nyáron például pasztell macaron hetet is
tartottunk. A másik nyári slágerük a maracujás csokis süti habcsókkal a tetején volt.
Szerintem azért kedvelték sokan, mert a
gyümölcs savanykás íze a nagy melegben
igazán jólesett. Most ősszel a nyári könnyedebb édességek szezonját a szőlő- és borhabok idézik fel. De persze már a hidegebb
időszak termékei is bekerültek a kínálatba.
Ősszel a sütőtök sem hagyható ki. Az édes
íze miatt már önmagában is „desszert”.
Persze feldolgozzuk, s tortát készítünk
belőle.
 Évzárásként egy hazánkban egyedülálló dologgal is előrukkoltok, web shopot
indítotok.
 Budapest területén, akárcsak a pizzafutárok, villámgyorsan, bármilyen nálunk
kapható édességet kiszállítunk. De egyedi
rendelést is teljesítünk. Ha beválik, akkor
tovább fejlesztjük a szolgáltatásunkat,
hiszen mindig előre kell nézni, haladni kell
a korral. Az I love kex cukrászdánkban
ezért kaphatóak nemcsak finom, de egészséges alapanyagokból készült édességek.

Zabos keksz

(a kókuszreszelék helyettesíthető durvára őrölt dióval vagy mandulával)
hozzávalók / 50-55 db:

30 dkg finomliszt
10 dkg zabpehely
19 dkg cukor
1 dkg melasz
10 dkg kókuszreszelék
20 dkg kókuszvaj
0,5 tk sütőpor
0,5 tk szódabikarbóna
2 db nagy tojás
Sütési hőfok: 180 °C
Sütési mód: alul-felül sütés

A lisztet összekeverjük a zabpehellyel, a
kókuszreszelékkel, a cukorral (amit előzetesen egy kanál segítségével jól összedolgozunk a melasszal), a sütőporral, a szódabikarbónával, majd hozzáadjuk a kókuszvajat. Végül a tojást hozzáadva, tésztát gyúrunk. Hengert formázunk belőle, és 30
percre hűtőbe tesszük, majd lisztezett
deszkán fél centiméter vastagra karikázzuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és
előmelegített sütőben megsütjük.

Balogh Andrea
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Értelem és érzelem

Budapest egyik kertvárosi részén egy kétszintes épületben él négy gyerme-

kével vendéglátónk. Az utcafrontról átlagosnak tűnő ház, belépve az udvar-

ra, meglepetéseket tartogat. A hatalmas kertben hívogató terasz, illatos

virágok, árnyékos fák, grillező, valamint kosárlabda palánk várja a kikap-

csolódásra vágyókat. Nem csoda, hogy a barátaik is szívesen időznek itt. De

a beltérben is minden arról árulkodik, hogy itt egy igazi, a család igényeihez
igazított otthonba lépünk. A háziasszony racionális üzletasszony lévén a
magánéletében is jól megfontolja cselekedeteit. A sok apró családi emlék

viszont arról árulkodik, hogy egy gyermekeikért rajongó, családcentrikus
édesanya a vendéglátónk. Akárcsak Jane Austen regényében az anyákat, őt
is a család összetartása irányítja döntéseiben.

20_ 2017. ősz
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Vendéglátónk, Mimi, az ésszerű megoldások híve.
Amikor már kinőtték előző házukat, sokáig kereste
a megfelelő ingatlant, hiszen könnyen megközelíthető helyen, hogy a gyermekei iskolába és szórakozni is biztonságosan és gyorsan eljuthassanak, ezért
a városban maradva, nem volt könnyű csendes
helyen kertes házat találnia. Sajnos a telken lévő
kúria nagyon romos volt, nem volt értelme megmenteni, így építész barátja tanácsára új ház került
a helyére. A belső ajtókat viszont megőrizték, felújították, s beépítették az új házba. A kertben is meghagyták a nagy fákat. A szomszédtól a telket elválasztó magas falra még több kúszónövényt telepítettek, így mára már teljesen beborítja, s ezáltal növeli
az udvar felé nyitott, de az utcafront felé zárt épület
intimitását. A kert végébe egy műhely, míg jobbra
kerti szerszámokat rejtő faház készült, a kettő
között pedig a veteményes van. Egy régi mondást
követve, hosszú tervezés és rövid kivitelezés volt a
cél. 2009-ben vette meg az ingatlant, s egy év ötletelés után vágott bele az építkezésbe. Ennek köszönhető, hogy semmit sem bánt meg, örül otthonának.
A kert kialakítását már a beköltözésük, az új hely
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felfedezése után véglegesítették. Így az árnyékos
részre tettek pihenő székeket, a napfényt kedvelő
növényeket pedig a napsugarak alá.
Először egyszintes, L-alakú épületben gondolkodott, de ez túl sokat elvett volna a kertből, így két
szintre osztották a légteret. A felső részen 4 szoba és
kettő fürdő kapott helyett, így házigazdánk gyermekeinek saját terük van, a kettő lányt és két fiút pedig
a nemek szerinti külön fürdőszoba segíti abban,
hogy például reggelente ne tolongjanak a tisztálkodáskor, s még az egyedi igényeikhez is igazodnak
vizesblokkok. A földszinten a bejárat mellett a gyerekek dühöngő névre „keresztelt” nappalija fogad
bennünket. Itt lehet társasozni, meccset vagy filmeket nézni a TV-ben, de az épített emelvényen többen aludni is tudnak. A kihúzható fiókok pedig
megkönnyítik a rend megtartását.
Az utcafrontra került Mimi nappalija, a belőle nyíló
hálóval és fürdőszobával. Csak ebbe a fürdőbe
került kád. A nagy nappalijában elfér a zongora is,
de a többi hangszer is itt kapott helyett. Náluk
kulcsfontosságú a zene, mindnyájan játszanak egyegy hangszeren. Vendéglátónk másik szenvedélye a
zene mellett az olvasás. Így a padlótól a mennyezetig érő L-alakú könyvespolc került a nappali két
falához. Mivel Mimi nem szereti a kis enteriőröket,
így a nappali és a konyha egybenyitott. Valamint a
hidegburkolat helyett műgyanta került a szobákat
és a dühöngőt kivéve mindenhová. A többi helyiségben faparketta fut végig. Az egyforma, világos színű
falapok tágítják az amúgy is kényelmesen nagy belteret. Vendéglátónk a bútorok kiválasztásában is
körültekintő volt. Licit helyeken keresgélve például
hihetetlenül olcsón csodálatos art deco bútorokra
lelt. A nappali állólámpája és a Németországban
talált csak egy euróba került komód igazán értékes
darabok. A modern bútorokkal izgalmas összhatást
hoznak létre az idős, felújított tárgyak.
Családfenntartóként az ésszerű költekezés fontos
Mimi számára, az építkezés során ő szállította az
anyagokat a munkásoknak egy direkt erre a célra
vásárolt ócska kisbusszal, amiből kiszereltette az
üléseket, az építkezés után meg eladta a járgányt.
De takarékosságból a mesterembereket is ő koordinálta, valamint az anyag mennyiségeket is ő számolta ki, így például pont annyi burkolatot vett,
amennyire épp szükség volt. De racionalitása abban
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is megmutatkozik, hogy saját veteményeskert és a
nagy zöld udvar öntözését megkönnyítő, egyben
pénztárcakímélő kút is található az udvaron, s saját
készítésű lekvárok, befőttek sorakoznak a kamrában. Így gondolva a gyermekei és önmaga egészségére, ki sem kell mozdulniuk otthonról, hogy
elmenjenek a biopiacra, s mégis biztosan vegyszermentes zöldség, gyümölcs kerülhet az asztalra. De
azért néha malőr is megnehezíti a szüretelést,
hiszen ez évben épp a családi kedvenc, Gombóc
kutya, rákapott a paradicsomokra, így nekik már
nem nagyon maradt belőlük.
Az itt töltött öt év alatt a gyermekek felnőttek. A legidősebb 25, a legfiatalabb 18 éves lett. Az előrelátó
tervezésnek köszönhetően a ház alkalmas arra,
hogyha valamelyikük itt akar maradni, de mégis
saját otthont szeretne, akkor lefalazható az emeleti
rész, s külön bejáratot kaphat, vagy akár a dühöngő
is elkülönülhet, mondjuk az orvosnak tanuló lány
rendelője lehet. De vendéglátónk arra is gondolt,
hogy a szintek részben akadálymentesek legyenek
(csak a nappali került pár lépcsővel lejjebb), így
betegség esetén vagy a korosodással sokszor velejáró nehezebb közlekedés miatt sem kell innen elköltözniük. Az összes fürdőben ezért van tusoló
zuhanytálca nélkül. A hatalmas egybenyitott terek
pedig elbírják a termetes bútorokat is. A ház szigetelésére és a jó tájolásra Mimi külön figyelmet fordított, így napos, világos, de még légkondicionáló
nélkül is a nagy forróságban is kellemes hőmérsékletű, télen pedig pénztárca kímélő fűtéssel is meleget adó otthonban élhetnek. Házigazdánk önismeretből jól vizsgázott, otthona barátságos, vendég
marasztaló. Még a belsőépítész-lakberendező
barátnője, Torma Beatrix, segítségével kiválasztott
koloritok is időtállóak. A fehér nyílászárók felerősítik a színeket. A szürke-lila-narancs-fekete egymással jól kombinálhatóak, harmonikus, de egyben
izgalmas térformálást biztosítanak.
Balogh Andrea
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Rock Fesztivál Budapest 2017

Szeptemberben Budapest legnagyobb, hazai művészeket felvonultató rock fesztiválját rendezik a Kincsem Parkban, ahol
két napon keresztül
kedvenc slágereikre
akár hajnalig tombolhatnak a résztvevők.
A rendezvényen két
óriás sátor is lesz,
hogy rossz idő esetén
is élvezhető legyen a
fesztivál. A koncertek
mellett motoros felvonulással, extrém
motoros show-val,
kocsmai játékok sátrával, kertmozival, gasztro várossal, rock börzével,
extrém kalandparkkal, lóversennyel, barátságos italárakkal és még rengeteg programmal várják az
érdeklődőket.

Programok:

Rock nagysátor:

SZEPTEMBER 8.
PÉNTEK:
17.00 : BERMUDA ROCK
BAND
19.00 : PIRAMIS
21.30 : BEATRICE
24.00 : SKORPIÓ

SZEPTEMBER 9.
SZOMBAT:
16.30 : OZONE MAMA
19.00 : P.MOBIL
21.30 : KARTHAGO
24.00 : KALAPÁCS
ZENEKAR

The Thunder Tour
Stanley Jordan, a nemzetközi jazzélet sztárgitárosa,
zeneszerzője a műfaj egyik legnagyobb basszusgitáros
csillagával, a virtuóz Christian Galvezzel és két magyar
zenészlegendával, Horváth Kornél ütőssel, valamint
Dörnyei Gábor dobossal játszik szeptember 30-án a
Fertőrákosi Barlangszínházban.

A négy remek zenész először muzsikál együtt ilyen formációban,
ezért világpremiernek számít a közös fellépésük. Stanley Jordan
kimondottan a barlangszínház
egyedülálló atmoszférája miatt
vállalta, hogy eljön Magyarországra. Az amerikai, a brazil, az
afro és az európai zenekultúrából
merítve hoznak létre izgalmas
zenét a műfaj kedvelőinek legnagyobb örömére. Különleges produkciókkal is készülnek, többek
között Bartók Béla és Jimi Hendrix-művet is játszanak egyedi feldolgozásban.
Stanley Jordan szerepe elvitathatatlan a szólógitározás történetében, amelyet új szintre
emelt az általa kifejlesztett „tapping” technikával: zongorajátékot idéző módon egyszerre két kézzel játszik a gitár nyaki
részén. Lenyűgöző technikai tudása ugyanolyan szintű művészi
kvalitással és kreativitással párosul, zenéjéből melegség és

Rock cirkusz:
SZEPTEMBER 8.
PÉNTEK:
18.00 : AURORA
20.30 : FIRKIN

SZEPTEMBER 9.
SZOMBAT:
15.30 : ROCK FANATIC
18.00 : RÓMEÓ VÉRZIK
20.30 : DEÁK BILL GYULA
23.00 : JUNKIES

érzékenység árad, mely a világ bármely pontján magával
ragadja a közönséget. Christian Galvez a világ egyik legnagyobb basszusgitáros virtuóza. Technikai tudása, egyedi, zseniális játéka miatt a mainstream és fúziós jazz nagy alakjához,
Pat Martinóhoz hasonlítják.
A Kossuth-díjas Horváth Kornél jellegzetes alakja a magyar
zenei életnek, 2016-ban a világ legjobb ütőhangszeresének
választotta a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes
oldala. Legalább ötszáz lemezen szerepelt eddig, a kortárs szerzeményektől, a rockon, a népzenén a könnyű- és komolyzenén át
egészen a jazzig terjed az albumok műfaja, amelyeken lehet
hallani jellegzetes játékát. Ötvenféle ütőhangszeren játszik egyedi,
általa kifejlesztett stílusban.
A zenei négyes negyedik tagja a
ma már Londonban élő Dörnyei
Gábor, a hazai könnyűzenei és
ütősélet egyik meghatározó személyisége. Londonban játszott a
West End 10 éve telt házzal futó
Queen – We will rock you darabjában, és tagja volt a Michael
Jackson életéről szóló, világszerte turnézó Thriller Live musical
csapatának. Jelenleg London egyik legkeresettebb stúdiózenésze, tanít a londoni Kortárs Zeneművészeti Akadémián és Európa legnagyobb zenei iskoláiban tart dobos mesterkurzusokat.

Suburbicon

Aurora Borealis

Színes magyar film
Országos bemutató: 2017. október 19.

Rendező: Mészáros Márta
Forgatókönyvíró: Mészáros Márta, Pataki Éva, Jancsó Zoltán
Operatőr: Piotr Sobocinski Jr.
Vágó: Szántó Komlóssy Annamária
Producer: Major István
Társproducer: Gül Togay
Gyártó: FilmTeam
Szereplők: Törőcsik Mari, Tóth Ildikó, Törőcsik Franciska, Leslaw Zurek, Ewa Telega, Antonio de la Torre, Hary Prinz, Wunderlich József, Cserhalmi György, Fekete Ernő, Bereczki Zoltán,
Monori Lili, Czinkóczi Zsuzsa.

Az Aurora Borealis – Északi fény két idősíkon futó, fordulatokban gazdag családtörténet, amely anya és lánya kapcsolatának
mélységeit boncolgatja. A Bécsben élő sikeres ügyvéd, Olga
(Tóth Ildikó), idős anyja, Mária (Törőcsik Mari), váratlanul
kómába esik. Amíg Mária élet és halál közt lebeg, Olga egy
mélyen elhallgatott titokra bukkan. Az egyre szenvedélyesebb
kutatás az ’50-es évek háború utáni Európájába vezeti vissza,
ahol útja végén ő maga áll: egy olyan ember, akit korábban nem
ismert. A film szokatlan helyzetekben, női érzékenységgel beszél
az identitás válságból adódó drámai helyzetekről, a széttöredezett Európa háborúi okozta, soha nem gyógyuló sebekről, az
elmúlásról, valamint a hazugságok és elhallgatások leleplezésének felszabadító erejéről.
Az Aurora Borealis a nemzetközileg is elismert, Kossuth-díjas,
Balázs Béla-díjas, Cannes-i Nagydíjas és Arany Medve-díjas forgatókönyvíró-rendező, Mészáros Márta 26. alkotása.

„Izgalmas, rendkívül vicces és sötét komédia, amelynek cselekményében átlagemberek rossz döntéseinek sorozatát követhetjük végig” – így jellemezte George Clooney legújabb rendezését,
a Suburbicon című filmet. A főszerepeket játszó színészek egytől-egyig szuperlatívuszokban nyilatkoznak Clooney rendezői
munkájáról, Damon a CinemaCon-on egyenesen azt mondta:
bármikor, bármilyen körülmények között szívesen dolgozik
vele. Nyilvánvalóan nem a levegőbe beszélt, hiszen ez a mostani
már a hetedik közös projektjük. Julianne Moore a színész-rendező méltatásához azt is hozzátette, ha úgy menedzseli majd az
ikrekkel járó szülői feladatokat, mint ahogy a filmjeit, csodálatos apuka válik belőle.
A Suburbicon eredeti forgatókönyvét a Coen-fivérek bő 20 éve
kezdték el kidolgozni, de a gyártás akkor nem tudott megvalósulni. 2005-ben aztán ugyan elkezdődtek a munkálatok, a sztorit ekkor kicsit agresszívabbá tették és a történetet áthelyezték
1959-be, a megvalósítás ideje azonban csak nemrégiben érkezhetett el. A Coen-fivérek a főszerepet eredetileg George Clooney-nak szánták, akárcsak legutóbb az Ave, Cézár! esetében, de
mivel az Oscar-díjas színész (saját bevallása szerint) az utóbbi
időben szívesebben áll a kamera másik oldalára, a lehetőséget
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átadta a Star Wars: Az ébredő Erőben, a Drive-ban és az Ex
Machinában is remekelő Oscar Isaacnek. A szatirikus thriller
cselekménye egy kitalált kisvárosban játszódik, éppen olyanban,
mint amilyenből eredetileg Matt Damon is származik. Itt éli
idilli, majd kisvártatva rémálommá változó életét a Lodge család. A családfő az otthonát érő betörést követően kénytelen
megismerkedni a város sötét, árulásban, csalásban és erőszakban bővelkedő oldalával, és ezzel egy időben meg kell harcolnia
szerettei biztonságáért is.
A film vitathatatlanul
magán hordozza minden
alkotó kézjegyét, így például a Coen-fivérektől
megszokott abszurd, morbid és igencsak véres fordulatokat, és a Clooney-ra
jellemző kiváló színészválasztást. Az alkotás a
Velencei- és a Torontói
Nemzetközi Filmfesztiválokon kerül a szakemberek elé, majd az amerikai
mozikkal egyidőben, október 27-én debütál a
magyar
nagyközönség
előtt. Hazánkban a Cinetel
forgalmazza.
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Hölgyeim és Uraim! Gyerekek és Felnőttek! Bogarak, Madarak és Négylábúak!
És mindenféle egyéb Lények!
Augusztus 17-től látható a magyar mozikban az Egy kupac kufli című animációs film. A
főszereplői a kuflik... Van, aki nem tudja, hogy kik ők? A hét kufli az Elhagyatott Rét közepén él, messze a világ zajától, egy kuflikupac lakájos üregeiben. Zödön a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titusz a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Bélabá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert... Hát, mert annak is lennie kell valakinek! Van köztük bátor és félénk, ráérős és hirtelen természetű, sokbeszédű és hallgatag, okos és... Na,
szóval mindegyikük más és más. Akárcsak a gyerekek (na meg persze a felnőttek).
A kuflik azt szeretik a legjobban, ha nem történik velük semmi, csak lustálkodhatnak naphosszat a kupacuk tetején. De hiába, mert többnyire mégis úgy alakul, hogy békésen induló napjuk bonyodalmas kalanddá válik! Még szerencse, hogy a kuflik jó barátok, így aztán
együtt még a legkacifántosabb helyzeteket is meg tudják oldani!
Az Egy kupac kufli mozifilm Dániel András író és grafikus – a Pagony kiadásában megjelent – sikeres könyvsorozata alapján készült a KEDD Animációs Stúdióban, Pálfi Szabolcs, Jurik Kristóf és M. Tóth Géza rendezésében. A film egyik különlegessége, hogy
Scherer Péter nem csak a történetek mesélője, hanem ő felel az összes szereplő szinkronjáért is. A remek zenét, a zörejeket, effekteket, mindenféle cirpegéseket, apróbb és
nagyobb zörrenéseket, nyikorgásokat és reccsenéseket Alpár Balázs jegyzi.
A KEDD Stúdiót 2002-ben M. Tóth Géza, Oscar-díj jelölt, Balázs Béla-díjas filmrendező
alapította. A Stúdió elsődleges célja minőségi gyerektartalmak létrehozása és közvetítése a
legszélesebb gyerekközönség részére.

Visszatér Budapestre a világhírű Harlem Gospel Choir

LAST MINUTE AKCIÓ A BAKONYALJÁN

2017. szeptember 1-től december 23-ig foglalható, kiemelt
időszakok és iskolai szünetek kivételével mininum 2 éjszakára! 7.800.-Ft / fő / éj FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL, hétvégén
felárral: + 5.000.-Ft / szoba

SZUPER ŐSZI-TÉLI AKCIÓ A BAKONYALJÁN

2017. szeptember 1-től december 23-ig foglalható hétköznapokon, kivéve: péntek-szombat éjszaka, ünnepnapok és iskolai
szünetek!
3=4 3 éjszaka foglalása esetén a 4. éjszakát ajándékba adjuk!
71.200.-Ft helyett 53.400.-Ft / 2 fő / 4 éj
(6.675.-Ft / fő / éj) – FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL

OKTÓBER 23. – ÜNNEPI HÉTVÉGE A KINCSEMBEN
2017. 10. 20-23. között foglalható
3 éj foglalásától 12.000.-Ft / fő / éj FÉLPANZIÓS ellátással

ŐSZI SZÜNET ÉS AZ EMLÉKEZÉS NAPJA:
MINDENSZENTEK

2017. OKTÓBER 27. és NOVEMBER 5. között
3 éj foglalásától 12.000.-Ft / fő / éj FÉLPANZIÓS ellátással
Fakultatív programajánlataink:
Mini Magyarország Makett Park Kisbér, Mini Skanzen Ászár,
Helytörténeti Múzeum Kisbér, Pannonhalmi Apátság, Majki
Kamalduli Rend, Tatai Öreg-tó és vár, Bábolnai Múzeum,
Ménesudvar és Arborétum, Komáromi Monostori Erőd, Bakonyi kirándulások, túrázás,Csatkai Szentkút, Fehérvárcsurgói
Károlyi Kastély, Csókakői vár, Császári Western falu, Bakonyi
kalandpark, Eplényi Bringaréna (télen Síaréna), Bakonybél –
Pannon Csillagda, Lovaglás a Kisbéri Lovardában (térítés
ellenében).

Kincsem Wellness Hotel

Kisbér, Kossuth Lajos utca 69–71.
Tel./fax:+36/34 352 207
Web: www.kincsemhotel.hu
E-mail: info@kincsemhotel.hu

SZÉP kártyát és egyéb utalványokat elfogadunk!
Idegenforgalmi adó: 250,- Ft/ fő/ éj, a helyszínen fizetendő.

2016 után ismét Magyarországra látogat a jazz
és gospel koronázatlan királynője, Queen
Esther Marrow és híres New York-i kórusa,
a Harlem Gospel Chior. Idén decemberben
több koncertet adnak hazánk fővárosában.
Beyoncé csodálatos dalai az előadásukban új
életérzéssel gazdagítják a karácsonyt. New
York afró közösségei a mai napig büszke öntudattal őrzik kulturális értékeiket.
Az amerikai protestáns felekezetek egyházzenéje megkerülhetetlen hatást gyakorolt a
világ egészének muzsikájára a XX. század elejétől kezdve: őseredeti gyökerei a popzene, a
blues, a jazz műfajait, és az ezekből kialakult
modern zenék egész sorát táplálják. A New York-i Afronegyed, a Harlem templomainak csodás hangulatába nyer
évről-évre betekintést a magyar közönség. Az afro-amerikai
zene nagykövetei december közepén, a karácsonyi készülődés
közepette három nap alatt többször is fellépnek Budapest
több pontján.
A Harlem Gospel Choir idei magyarországi turnéját
december 11-én zárja majd a Budapest Kongresszusi
Központban 19 óra 30 perces kezdéssel. Utolsó műsorukhoz csatlakozik Szarka Tamás is, a tervek szerint ő ének-

li az utolsó két dalt. Szarka Tamás a felvidéki
Királyrévén nőtt fel. A Galántai Zeneiskolában
nyolcéves korában kezdett hegedülni tanulni.
1983-ban, főiskolai évei alatt alapította meg
testvérével az első zenekarukat, amely 1984-től
viseli a Ghymes nevet. 2011. március 14-én
megosztott Kossuth-díjban részesült testvérével, Szarka Gyulával, zeneszerzői, előadóművészi, költői, dalszövegírói munkásságáért.
A mára már legendássá vált, világhírű Harlem
Gospel kórust Allen Bailey alapította 1986ban, Martin Luther King születési évfordulójára rendezett ünnepségen, a híres New
Work-i Cotton Clubban. A kórustagok a harlemi „fekete templomok” legkiválóbb énekesei és zenészei
közül kerültek a társulatba. Különlegessége, hogy az összesen
65 tagot számláló kórus három generációt foglal magában 17
és 65 éves kor között (a turnéfelállás kilenc énekesből áll). A
zenekar egyház zenei missziójára jellemző, hogy fellépett már
a Vatikánban, II. János Pál, illetve XVI. Benedek pápák tiszteletére rendezett koncerteken. Nem meglepő, hogy kulturális missziójuk politikai üzenetet is hordoz, amely lényege egymás empatikus megértése és elfogadása a Hit, Remény, Béke
és Szeretet által.

Adventi koncert Tokody Ilonával és János Áccsal

Tokody Ilona, a világhírű, káprázatos hangú szoprán operaénekes, Kossuth-díjas mesterművész
népszerű operaáriákkal, olasz dalokkal és a karácsonyi ünnepkör áhítatos hangulatát megteremtő
egyházzenei alkotásokkal örvendeztet meg bennünket december 20-án 19 órakor a Budapesti Kongresszusi Központban. A karmester, a nemzetközileg elismert János Ács, az olasz operarepertoár lesz.
János Ács, akit a zeneszerető publikum a Három Tenor kanagyaként ismerhetett meg, zongorán
kíséri majd, akivel több ízben adtak már egyedülálló zenei minőséget képviselő, magával ragadó
koncertet. A két művész eddigi közös műsoraiban állandó közreműködőként szerepel Muskát
András, tenor operaénekes, aki a műfaji sajátosságokat behatóan ismerve a bel canto műfaját
hitelesen képes tolmácsolni.
Tokody Ilona nevéhez a világ legrangosabb operaházaiban és koncerttermeiben világhírt hozó szereplések, továbbá kiváló kritikát kivívott hangfelvételek kötődnek. Első énektanára Szegeden, Berdál Valéria volt, majd zenei tanulmányait Budapesten, Sipos Jenőnél folytatta. 1976 óta a Magyar
Állami Operaház művésze. Díjai és elismerései között szerepel: Oláh Gusztáv-emlékplakett, Liszt
Ferenc-díj, Érdemes Művész, Kossuth-díj, Erzsébet-díj, Kiváló művész, A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában, Az Operaház örökös tagja, Melis György-emlékplakett, Székely Mihály-emlékplakett, Bartók–Pásztori-díj, Prima díj, Hazám-díj, Az Operaház mesterművésze, Gundel művészeti díj. Történelmi pillanatnak számított,
amikor Kodály „A csitári hegyek alatt” átiratát énekelte Londonban, a westminsteri apátságban (két miniszterelnök: Margaret
Thatcher és Tony Blair előtt). Juan Carlos király és Sofia királyné pedig személyesen adták át gratulációjukat a Plácido Domingóval előadott Othello spanyolországi televíziós közvetítése után. Az általa mélyen tisztelt, legendás szoprán, Renata Scotto a
következő szavakkal méltatta: „Nagyfokú csodálattal tölt el Tokody Ilona művészete.” Nagyívű pályáján parterei voltak többek
között: Claudio Abbado, Giacomo Aragall, Franco Bonisolli, Renato Bruson, Piero Cappuccili, José Carreras, Plácido Domingo,
Peter Dvorsky, Lamberto Gardelli, Giuseppe Giacomini, Marilyn Horne, Vladimir Jurowski, Antonio Pappano, Giuseppe Patané,
Jean-Pierre Ponnelle, Juan Pons, Luciano Pavarotti, Giuseppe Sinopoli, Franco Zeffirelli, és természetesen Magyarország valamennyi nagynevű énekese, operarendezője és karmestere. Tokody Ilona 2013 óta a Pécsi Tudományegyetem-Zeneművészeti Intézet tanszakvezetőjeként és mestertanárként éneket tanít, amiként korábban szintén nagy sikerrel tette ezt a Reina Sofia Zeneakadémián Madridban, a Liszt Ferenc Zeneakadémián, Budapesten és a balassagyarmati Nemzetközi Muzsikustáborban, illetve
Bécsben tartott mesterkurzusai során. Pályafutása 40. évét gálaműsorral koronázta meg az Operaházban, illetve az ünnepi alkalom kapcsán életéről ebben az évben jelent meg a Lélekhangon című könyv.

Világhírű hegedűművész
Budapesten

James Ehnes hegedűművész virtuozitásáról és
kísérletező zenei tehetségéről ismert, öt földrészen, több mint 35 országban koncertezett már,
rendszeresen játszik a világ legnagyszerűbb koncerttermeiben számos híres zenekarral és karmesterrel. Hamarosan Budapestre is ellátogat, november 5-én James Newton Howard koncertjén lép fel
a Papp László Budapest Sportarénában.
A számos nemzetközi díjat, mások mellett
Grammy-t és Gramophone-t nyert James Ehnes
hegedűművész mindössze James Newton Howard
három koncertjén lép fel idén. London és Amszterdam mellett majd
Budapesten is játszik.
Howard, Hollywood
legnagyobb zeneszerzője széles körben ismert mások mellett a
Micsoda nő!, a Hullámok hercege, A hatodik érzék, a King Kong,
Az éhezők viadala és
további számos sikerfilm zeneszerzőjeként.
Howard zenéit több
mint 120 filmben hallhatták, szerzeményeit
havonta több millióan
töltik le az internetről. A The Hanging
tree dala, amit Az éhezők viadalában Jennifer Lawrence énekelt, második helyezést ért el a Billboard Hot 100-as listában.
A Grammy-díjjal és Emmy-díjjal is jutalmazott,
Oscar-díjra jelölt nemzetközileg elismert művész
koncertturnéjával Hollywood elmúlt három évtizedét ünnepli zenével, szavakkal és videóval. Több
mint száz előadó lesz segítségére a színpadon, a
szimfonikus zenekar egy kórussal egészül ki. A
kivetítőkön jó néhány filmnél a legizgalmasabb
részletekkel illusztrálják a koncertet, és fantasztikus fényshow utazik a turnéval.
Jegyek: https://www.jegy.hu/program/jamesnewton-howard-3-decadens-of-hollywoodmusic-73240
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