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19. hét 

 

• 2017. május 9. kedd 16:50 óra  

Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem 

 

, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes 

tagja előadásában hangzik majd el egy által 

válogatott verses összeállítás: Arany János megidézése címmel a 

Magyar Tudományos Akadémia 188. közgyűlésének második 

napján. 

 

 16.10–16.30 „Honnan és hová?” Az Arany János-hagyaték múltja és jövője 

Korompay H. János, az MTA doktora 

 

16.30–16.50 Nyelviség – hagyomány – irodalom (Arany János öröksége 

modern irodalmunk nyelvi tudatában) 

Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja 

 

16.50–17.20 Arany János megidézése – A Széchenyi Irodalmi és Művészeti 

Akadémia összeállítása 

Mácsai Pál színművész előadásában (vereseket válogatta: Ferencz Győző) 

 

 

 

 

• 2017. május 10. szerda 19 óra MOMkult Színházterem 

 

 Shoo Shoo Baby 

 

 Szűcs Gabi és zenés estje 

 

 Dalok a frontról, a moziból, a bárokból – a II. világháború alatt 

 
http://zsidomuveszetinapok.hu/hu/programok/41-2017-majus-10/194-shoo-shoo-

baby?highlight=WyJzaG9vIiwic2hvbyIsInNob28gc2hvbyJd 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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• 2017. május 11. csütörtök 19 óra Gerbeaud-ház 

 

Szabadság-Szerelem! Anna és Gyuri úgy tartják, egyik sem 

magánügy...hanem irodalom és valóság. A 26 éve egy párt alkotó írókat 

lehet csodálni, olvasni de legfőképp szeretni... Lehengerlő árnyaltságuk, 

mélységük maradandó üzeneteket hagynak az elmében és a szívben. Új 

könyvek és gondolatok mentén , József Attila-díjas költő és 

Dragomán György, szép csendben világhírűvé lett író lesz a vendégünk! 

 
 https://www.facebook.com/events/1322961024459741/ 

 

 

 

• 2017. május 12. péntek 18 óra Petőfi Irodalmi Múzeum 

 

  X beszélgetés Y-nal – Párbeszélgetés 

Várakozás 

Vendég: költő 

Beszélgetőtárs: Tarján Tamás irodalomtörténész 

 

Közreműködik Mohai Gábor előadóművész  

és a sorozatszerkesztő: Havas Judit. 

 
https://pim.hu/hu/esemenyek/x-beszelgetes-y-nal-parbeszelgetes 

 

 

 

• 2017. május 14. vasárnap 19:30 óra Uránia Nemzeti Filmszínház 

 

Egy alkalomra közös színpadra áll két nemzedék. Két muzsikus és két író, 

apák és fiúk, akik legalább három különböző világba vezetik be 

közönségüket a Zsidó Művészeti Napokon. Az elbeszélő próza, a legfrissebb 

kortárs költészet, valamint a szövegeket is magába fogadó, 

elgondolkodtatni vagy nevettetni is képes, ám bravúrosan komoly jazz 

találkozása fog megtörténni. Egy szaxofonos, egy ütős, egy költő és egy író, 

aki énekelni sem rest. Két Závada és két Dés - akik hasonlítanak, de nagyon 

különböznek is, együtt pedig inspirálják egymást. Sokoldalúságuk  és 

művészetük emlékezetes élményt és tartalmas estét ígér. 

 

Közreműködnek: Dés László, Dés András, és Závada Péter 

 
http://zsidomuveszetinapok.hu/hu/programok/45-2017-majus-14/200-aparol-fiura-zene-es-irodalom 
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Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 19. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-19-het-szinhazmusora-107673 

 

 

 

• A Széchenyi Akadémia Facebook-oldala elérhető itt: 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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