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4. hét 

 

• 2017. január 27. péntek 18:30 óra Vakvarjú Étterem 
          (1061 Bp, Paulay Ede u. 7.) 

 

Évzárás – Évkezdés Vacsoraest 

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy kötetlen összejövetellel búcsúztatjuk 

az óévet, és köszöntjük az újat. 

 

  Regisztrációhoz kötött zárt rendezvény. 
 
 
 
 

• 2017. január 23. hétfő 19 óra Művészetek Palotája 
 
 -est 
 

Egy káprázatos költő és lebilincselő személyiség a Vajdaságból: Tolnai 
Ottó révén emlékezetesnek ígérkező esttel indul a 2017-es naptári év 
irodalmi programsorozata. Aki hallotta már az előző századelő 
hangulatát idéző fürdővárosban, Palicson élő költőt mély átéléssel 
beszélni a gipszről, a nullás lisztről, a bádog ereszcsatornákról, a 
környezetében vagy éppen képzeletében élő figurákról, aligha 
szabadul varázslatos hatása alól. 
 
https://www.mupa.hu/program/tolnai-otto-est-2017-01-23_19-00-fesztivalszinhaz 

 
 
 
• 2017. január 23. hétfő 19 óra New York Kávéház 
 
 Mennyi minden - 95 
 
 Vendégek: 

, Schein Gábor és Kútvölgyi Erzsébet 
 
https://www.facebook.com/events/446439852410507/ 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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• 2017. január 23. hétfő 19 óra Katona József Színház 
 
 Össz-Hang 
 

Három író, , és olvassa 
fel egy - egy szabadon választott írását, három jazz muzsikus, Dés László, 
Dés András és Barcza Horváth József pedig zenével folytatja a 
felolvasásokat. És egy negyedik író, akiről úgy érezzük, köztünk van, 

írásai hangzanak el a fellépő művészek előadásában. 
 
http://katonajozsefszinhaz.hu/42685-ossz-hang-katona 

 
 
 
 

• 2017. január 24. kedd 18 óra Kisterem 
 
 kiállítása nyílik meg. 
 
 http://www.kisterem.com/ 

 
 
 
 

• 2017. január 25. szerda 19 óra Fészek Művészklub 
 
 jubileumi koncertsorozata 
 

Km.: Matuz Gergely (fuvola), Györffy Gergely (hegedű), Vas Katalin 
(gordonka), Baráth Bálint (zongora) 
 
http://fidelio.hu/programok/esemeny/1/3254549/matuz_istvan_jubileumi_koncertsorozata/ 

 
 
 
 
 
 

• 2017. január 26. csütörtök 19:30 óra Rózsavölgyi Szalon 
 

Kedvencek - Pár-Beszéd zenével és irodalommal 
 

vendégek: Iván Ildikó és  
 
  http://szalon.rozsavolgyi.hu/hu/onlinejegy.html 

 
 
 
 
 

mailto:szima@titkarsag.mta.hu
http://katonajozsefszinhaz.hu/42685-ossz-hang-katona
http://www.kisterem.com/
http://fidelio.hu/programok/esemeny/1/3254549/matuz_istvan_jubileumi_koncertsorozata/
http://szalon.rozsavolgyi.hu/hu/onlinejegy.html


 

cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 9. 
email: szima@titkarsag.mta.hu 

telefon: 331-4117 
web: www.szechenyiakademia.hu 

 

 
 

• 2017. január 27. péntek 19 óra Operaház 
 

 : A szerelemről és más démonokról 
 
 című operájának bemutatója. 
 
 http://www.opera.hu/ 

 
 
 
 
 

• 2017. január 27. péntek 20 óra Művészetek Palotája 
 
  Bábel-est – Éjszaka 
 

  műsorvezető :  
 

A Bábel-est ezúttal az éjszakába fordul. Sötétséggel és ragyogással, 
álmokkal és jelenésekkel tele. Amikor egymásba csúszik ébrenlét és alvás; 
amikor megtörténhet bármi. Az éjszaka csodái ihlették meg a tánc-színházi 
Tünet együttest is, Weöres Sándor címadó verse alapján. Látomásos 
előadásukban nemcsak a virrasztás és az álom mosódik össze, hanem a 
valóság és a képzelet, a rajzolt és az élő alakok is - újrateremtve a világot 
reggelig. 
Álomban ébren (címmel) született meg a Meszecsinka együttes legújabb 
albuma is, világzenénk egyik kiemelkedő produktumaként. Az utóbbi 
években könnyed etnopopot játszó együttes rendkívüli fordulatot vett 
felkavaró feldolgozásaival és szerzeményeivel. Mintha végképp 
megfogyatkozott volna névadójuk, a Holdacska: az éjszakát sötétség követi, 
a sötétséget éj. 
Szintén súlyos katarzisveszélyt tartogat az énekes-gitáros Chris Eckman 
szólófellépése is. Életműve - akár az amerikai Walkabouts együttessel, akár 
szólóban - ugyancsak bővelkedik „éjszakai” mozzanatokban, de közben 
olyan fényt és emelkedettséget áraszt, amellyel rabul ejti közönségét. 
 S végül - összművészeti estjeink jó szokása szerint - a költészet sem 
maradhat ki a bábeli szórásból. Ezt pedig ki más képviselné, mint kiváló, 
József Attila-díjas költőnk, az „éjszakaspecialistaként” ismert Szijj Ferenc? 
 
https://www.mupa.hu/program/ejszaka-2017-01-27_20-00-fesztivalszinhaz 
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• 2017. január 28. szombat 17 óra Budapest Music Center 
 
  Budapesti Vonósok – Klasszikusok tükrében 2. 
 

  : 
Halotti szertartás – Ricercare a 4 voci 
Choralgesänge nach Bach (Korálénekek Bach nyomán) – ősbemutató 
 
Heinrich Schütz, Szabó Barna és Johann Sebastian Bach művei is 
elhangzanak. 
 
A Budapesti Vonósok egyedülálló és hangversenysorozatot kínál a 
hallgatóinak. Az egyes koncertek során két kortárs zeneszerzővel 
ismerkedhetnek meg, elhangzik egy-egy kompozíciójuk, melyekről Földes 
Imre zenetörténésszel beszélgetnek is. Kiderül az is, hogy a zeneszerzők 
miért választottak műveik elé egy-egy régebben élt mester darabját, mi 
kapcsolja össze az évtizedekkel vagy akár évszázadokkal előbb és a 
napjainkban született alkotásokat. Az elhangzó művek bizonyítják, hogy a 
múlt és jelen között nincs szakadék. 
 
http://bmc.hu/#!/program/3462/Budapesti_Vonosok_#8211;_Klasszikusok_tukreben_2 

 
 
 
 
 

• 2017. január 29. vasárnap 12:30 óra Kunstforum Mainturm 
 
 kiállítása nyílik meg. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.floersheim-main.de/Freizeit-Kultur/Museen-Ausstellungen/Kunstforum-
Mainturm/Aktuelle-Ausstellung 
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• 2017. január 29. vasárnap 18 óra Nyitott Műhely 
 

Zsöllye Bíró Krisztával és sal 
 
Zsöllye című sorozatunkban meghatározó irodalmi élményiről beszélget egy-
egy népszerű színészünk egy íróbaráttal. Planetáris irodalomórát tervezünk, 
vagyis az est során bárhonnan bárhová eljuthatunk térben, időben. A 
lényeg: a szóba kerülő művek és alkotók iránti feltétlen szeretet, hogy ne 
mondjuk, rajongás. Az est nagy kérdései lehetnek: pl. mely gyerekkorban 
olvasott művek hatására váltak vendégeink olvasó emberré? Egyéb nagy 
állomások: a serdülőkor nagy könyvei, aztán az érett fővel begyűjtött 
katarzisok, stb. Hogy volt-e olyan könyv, mű, ami a színész-, ill. az írói 
mesterség felé nyitott számukra utat? Hogy mostanában mi ’frisset’ 
olvastak, ami mindezekhez felér? 
 
https://www.facebook.com/events/1853360658234814/ 
 

 
 

 

 

Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 4. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-4-het-szinhazmusora-107327 

 

 

 

 

• A Széchenyi Akadémia facebook oldala elérhető itt 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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