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17. hét 

 

• 2017. április 27. csütörtök 16 óra  

Magyar Tudományos Akadémia, Kisterem 

 

, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

rendes tagjának akadémiai székfoglaló előadására kerül sor 

 

NONÁ, HOGY SZEMBENÉZŐ ÖNARCKÉPEM 

  

 címmel. 

 

 

 

• 2017. április 26. szerda 17 óra Írók Boltja 

 

  ÉS-KVARTETT – : Báró Wenckheim hazatér 

Az Élet és Irodalom kritikai beszélgetéssorozatának ezúttal Krasznahorkai 

László: Báró Wenckheim hazatér című könyve lesz a tárgya.  

Károlyi Csaba beszélgetőtársai lesznek: Bárány Tibor, Rácz Péter, Zelei 

Dávid. 

 
https://www.facebook.com/events/1077354142369044/ 

 

 

 

• 2017. április 26. szerda 17 óra Magvető Café 

 

A sóbálvány:  kötetbemutatója 

 

Takács Zsuzsa új prózakötetének főhőse, a szerző alteregójának is 

tekinthető Z. budapesti értelmiségi, aki – némiképp Gregor Samsára 

emlékeztető módon – „zaklatott álmából ébredve egy áprilisi hajnalon… 

rettenetes felfedezést” tesz. Az olvasó hol nekividámodva, hol fanyar 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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mosollyal lehet Z. útitársa, s mindig van min alaposan eltöprengenünk – 

erről a szerző garantáltan gondoskodik. 

 

 
 

https://www.facebook.com/events/1315341938549150/ 

  

 

 

 

    

• 2017. április 26. szerda 20:00 óra Petőfi Irodalmi Múzeum  

 

  PIM ESTI EXTRA 

 

W.H. és : A W.H. formáció a kortárs zene nyelvén kelti 

életre Shakespeare szonettjeit és dalait, ezúttal ismét Nádasdy Ádám 

vendégszereplésével, aki több Shakespeare-darab fordítójaként szakértői 

idegenvezetéssel gazdagítja a koncertélményt. Közreműködik: Nádasdy 

Ádám, Dagadu Veronika Sena (ének), Márkos Albert (cselló), Gryllus Samu 

(basszusgitár), G. Szabó Hunor (dobok, basszusgitár), Varga Vince 

(mozgókép) 

 
https://pim.hu/hu/esemenyek/pim-esti-extra-69 
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• 2017. április 27. csütörtök 17:00 óra Magvető Café 

 

  Kötetbemutató a 70 éves  köszöntésére 

 

A műfordítóként, nyelvészként, esszéistaként és költőként egyaránt méltán 

népszerű szerzőt legújabb verseskötetével köszöntjük. Nádasdy Ádám a 

megszemélyesítés költője. Minden fontos dolog – a magány, a szerelem, a 

küzdelem – hirtelen személlyé változik verseiben, és minden személyből 

fogalom lesz. Jelképek erdeje helyett most párás trópusi őserdőkön, árapály 

mosta partokon át vezet a versek útja. 

 
  https://www.facebook.com/events/265023690607823/ 

 

 

 

• 2017. április 29. 10:00 óra szombat Magvető Café 

 

Felhőmesék:  mesekönyvének bemutatója 

 

Hogy mi lett a kis denevérrel, aki madár akart lenni, hogyan gyógyult meg a 

kis hal, akinek megsérült az uszonya, hogyan élnek a szappanbuborékok, 

mit tudhatunk meg egy majdnem százéves bácsitól és a vízisiklók királyától? 

A Felhőmesékből választ kaphatunk kérdéseinkre, és megismerkedhetünk 

egy csodálatos kislánnyal, Lilivel, aki kíváncsi, tele van ötletekkel, és mindig 

helyén van a szíve, ha arra van szükség. A könyvet és a programot 4–100 

éveseknek ajánljuk. 

 
  https://www.facebook.com/events/191163808038727/ 

 

 

• 2017. április 20–23. csütörtök-vasárnap Millenáris 

 

  24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

  

  A tagjainkat érintő események az alábbi linken olvashatók: 

   

http://mta.hu/szima/tagjaink-a-24-konyvfesztivalon-107633 
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Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 17. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-17-het-szinhazmusora-107625 

 

 

 

• A Széchenyi Akadémia Facebook-oldala elérhető itt: 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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