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36. hét 

 2014. augusztus 31. vasárnap 19:30 óra Uránia Nemzeti Filmszínház 

 

szövege Alföldi Róbert előadásában, a Szakértők köréje szőtt 

indaszerű muzsikájával teremt olyan teret és időt, ahol mindenki elmerülhet akár a 

múltban, akár a jövőben is, miközben a jelen finoman leng körül valamennyiünket, 

észrevétlenül beférkőzve a legrejtettebb zugokba is. 

http://zsidonyarifesztival.hu/kutato-kezek-alfoldi-robert-es-a-szakertok-estje/?lang=hu 

 

 

 2014. szeptember 1. hétfő 18 óra Budapest, Rumbach utcai zsinagóga 

 

Imák Auschwitz után 

Beszédet mond: Galambos Ádám evangélikus teológus, a kiállítás kurátora 

Közreműködik a Szent Efrém Férfikar; vezető: Bubnó Tamás 

  

Felekezeti résztvevők: 

Fabiny Tamás – evangélikus püspök, Fichl Vilmos – a Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsának főtitkára, Frőchlich Róbert – főrabbi, Gáncs Péter – 

evangélikus elnök-püspök, Papp János – baptista elnök, Róna Tamás – rabbi, 

Steinbach József – református püspök, Szabó István – református püspök,         

Varga Mátyás – bencés szerzetes, Várszegi Asztrik – pannonhalmi főapát,            

Verő Tamás – rabbi 

  

 

 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 

http://zsidonyarifesztival.hu/kutato-kezek-alfoldi-robert-es-a-szakertok-estje/?lang=hu
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Képzőművészek: 

Benczúr Emese képzőművész, festőművész, 

szobrász, kinetikus művész, festőművész, 

festőművész, Krajcsovics Éva festőművész, képzőművész,       

Matzon Ákos festőművész, festőművész, Szüts Miklós 

festőművész, Tölg-Molnár Zoltán festőművész, Vojnich Erzsébet  festőművész 

Zene:  

– zeneszerző, zongoraművész 

Kurátor: Galambos Ádám – evangélikus teológus 

  

„Megosztott társadalmunkban, a magyar Soá hetvenedik évfordulóján úgy látjuk, 

hogy szükségszerű megfogalmaznunk: a Soá tragédiája nem zsidó ügy, hanem 

keresztény és össztársadalmi trauma egyaránt. Ennek kifejezéseként rabbik, 

püspökök és egyházi gondolkodók írtak Ima Auschwitz után címmel imádságokat, 

melyeket kortárs képzőművészek kaptak meg és a művészet eszközeivel vizuális 

tartalommá formálva tettek egyetemes üzenetté. 

Az imádság meggyőződésünk szerint nem állásfoglalás, nem embereknek való 

megfelelési kényszer, hanem az Isten felé fohászkodó bocsánatkérés és 

megbocsátás hangja tud lenni. Az, hogy ebben több felekezet és művész is 

képviselteti magát egyúttal kifejezi, hogy összefogásra van szükség a 

megbékéléshez és az őszinte szóhoz. Bízunk abban, hogy a bocsánatkérés és a 

fohász eme halk, de reménység szerint őszinte hangja a szétszakadás és 

megosztottság helyett az összefogás jele – mintegy kiáltvány –, az alázat kifejezője 

lehet.” 

 

Szervező: Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány 

Együttműködő partner: Zsidó Nyári Fesztivál 

 http://zsidonyarifesztival.hu/imak-auschwitz-utan/?lang=hu 
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 2014. szeptember 1. hétfő 19:30 óra Uránia Nemzeti Filmszínház 

 

2014 – Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója és a Holocaust Emlékév. 

Erre az alkalomra egy rendkívül izgalmas, szuggesztív estet hozott létre két kiváló 

színész: , Kossuth-díjas és Fullajtár Andrea, Jászai Mari-díjas  művész, 

és három fantasztikus muzsikus: Dés László, Kossuth-díjas szaxofon művész, 

zeneszerző, Dés András, a fiatal zenész generáció legelismertebb ütőhangszeres 

művésze és Lukács Miklós, kimagasló tehetségű cimbalom művész. 

Összeállította:  

Szerkesztette: Dés László, Mácsai Pál 

http://zsidonyarifesztival.hu/nem-tudhatom-radnoti-es-korunk/?lang=hu 

 

 2014. szeptember 3. szerda 19:30 óra Uránia Nemzeti Filmszínház 

 

Pár-Beszéd  

, Grecsó Krisztián, Dés László és Dés András rendhagyó 

irodalmi estje 

„Két kiváló író és két fantasztikus zenész. Korukat tekintve két generációt 

képviselnek. Az ő izgalmas irodalmi-zenei párbeszédüket hallhatjuk ezen az estén. 

Az írók mesélnek, felolvasnak általuk fontosnak és aktuálisnak tartott írásaikból, a 

két remek jazz muzsikus pedig zenével folytatja, követi a felolvasásokat. A színpadi 

produkcióik mellett a művészek sosem hallott személyes történeteket is felfednek!” 

http://zsidonyarifesztival.hu/par-beszed-2/?lang=hu 

 

 2014. szeptember 4. csütörtök 19:30 óra Zeneakadémia 

A Pablo Casals Nemzetközi Csellóverseny nyitó hangversenye 

Kodály: Galántai táncok; Elgar: e-moll csellóverseny, op.85; Bartók: Concerto 

Vezényel:  

Közreműködik: Perényi Miklós (cselló), Nemzeti Filharmonikus Zenekar 

http://www.filharmonikusok.hu/koncertek?t=y&d=2013#nex 

http://zsidonyarifesztival.hu/nem-tudhatom-radnoti-es-korunk/?lang=hu
http://zsidonyarifesztival.hu/par-beszed-2/?lang=hu
http://www.filharmonikusok.hu/koncertek?t=y&d=2013#nex
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 2014. szeptember 6. szombat FUGA 

 

portréfilmje 

Tizenkét kőmíves No. 26. 

Glokalfilm Kft, 2010 

Szerkesztő: 

CSONTOS Györgyi 

Rendező: 

CSONTOS János 

A film a FUGA teljes nyitva tartási ideje alatt az előtéri képernyőkön két héten 

keresztül tekinthető meg. 

http://www.fuga.org.hu/ 

 

 

 2014. szeptember 7. vasárnap 18 óra Goldmark terem 

Budapest Bámészko – Kováts Kriszta és estje 

 

Nádasdy Ádám nem csak felolvas a 85. Ünnepi Könyvhéten a Kossuth Kiadó 

gondozásában megjelenő könyvből, de énekel is, ami tőle kevésbé megszokott, bár 

ez igazából meglepetés! A Kováts Kriszta Kvintett közben a könyv cd-mellékletét 

szólaltatja meg. 

 

http://zsidonyarifesztival.hu/budapest-bameszko/?lang=hu 

 

http://www.fuga.org.hu/
http://zsidonyarifesztival.hu/budapest-bameszko/?lang=hu

