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45. hét 

 

• 2016. november 6. vasárnap 18 óra Staatsoper Hamburg 
 

  , Bartók Béla 

Senza Sangue/Herzog Blaubarts Burg 

 
http://www.staatsoper-hamburg.de/en/playing_schedule/play.php?AuffNr=141555 

 

 

 

• 2016. november 9. szerda 21 óra Budapest Music Center 
 
 – Holló Aurél – Grencsó István 
 
 HÁRMASFONÁS 

kamaradarabok 
zongorára, ütőhangszerekre és fúvósokra 

 
Közreműködik: 
Dukay Barnabás - zongora 
Holló Aurél - ütőhangszerek 
Grencsó István - szaxofon, fúvós hangszerek 
 
Grencsó István sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az általa 
vezetett Grencsó Kollektíva mellett számos egyéb formációnak is vezetője, 
tagja, szellemi motorja, amilyen például az Opusban augusztusban fellépő, 
fiatal muzsikusokból álló Grencsó Open Young Ensemble is volt. Ezúttal 
újabb izgalmas produkcióval lép a klub színpadára Dukay Barnabással, 
hazánk egyik legegyénibb kortárs zeneszerzőjével és Holló Auréllal, aki úgy 
zeneszerzőként, mint az Amadinda ütőegyüttes tagjaként is közismert alakja 
zenei életünknek. 
Dukay és Grencsó a közelmúltban több ízben is adott duó-
kamarakoncerteket, esetenként – mint legutóbb az Opusban Benkő 
Róberttel – trióvá egészülve ki. A kompozíciók és improvizációk organikus, 
szétválaszthatatlan egysége, s a különleges hangszerösszeállítás adta 
mágikus hangzás egyfajta szakrális muzsikává áll össze, mélyen megérintve 
hallgatóit. 
 

  http://bmc.hu/#!/program/3319/Dukay_Barnabas_#8211;_Hollo_Aurel_#8211;_Grencso_Istvan 
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• 2016. november 10. csütörtök 19 óra Petőfi Irodalmi Múzeum 
 

  Tekintetek 

 

  készülő új művéből olvas fel. 

 

"Hány nevet adunk egy élő pillanatnak? Hívják megőrizhetetlen mostnak, 

jelennek, végtelennek a szélhámosok, valóságnak a züllött realisták, itt 

vagyok, egy pillanat, mondom, míg meg nem halok, azzal máris elmúlt, 

sebaj, jön a következő, mint az Uttörő Áruház legfelső emeletén az ingyen 

Moziban egy újabb mesefilm, az Egy újabb pillanat a címe, és a tartalma, az 

idő. Mert pártunk és kormányunk gondoskodik róla, hogy életünkbe újabb 

és újabb pillanat érkezzék, és minden pillanatunk legyen jövő." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://pim.hu/hu/esemenyek/i-elso-resz-tekintetek 
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Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 45. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-45-het-szinhazmusora-107034 

 

• A Széchenyi Akadémia facebook oldala elérhető itt 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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