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7. hét 

 

• 2017. február 12. vasárnap 18 óra Nyitott Műhely 
 

Zsöllye – Börcsök Enikő és  
 
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? 
Terveink szerint a beszélgetés menetét felolvasások tagolják majd. 
 
https://www.facebook.com/events/1636033506702513/?active_tab=about 

 
 
 

• 2017. február 13. hétfő 19:30 óra Nádor Terem (Vakok Intézete) 
 
 70. születésnapi hangversenye 

 
  http://port.hu/esemeny/zene/matuz-istvan-70-szuletesnapi-hangversenye/event-3272419 

 
 
 

• 2017. február 14. kedd 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/fooldal/42685-ossz-hang-katona&event_id=360635 
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• 2017. február 16. csütörtök 17 óra Jászberényi Városi Könyvtár 
 
  Író-olvasó találkozó 
 

Vendég:  
 
  https://www.facebook.com/events/1735006990146168/ 

 
 
 

• 2017. február 18. szombat 19:30 óra Budapest Music Center 
 
 Tihanyi 60 - UMZE Kamaraegyüttes 
 

Műsor: 
 

: A szelek csendje 
Madarász Iván: Hímzett hangok  
Tihanyi László: Rundherum – bemutató 

: da capo 
Tihanyi László: La nuit – ősbemutató 

 
  http://bmc.hu/#!/program/3555/Tihanyi_60_-_UMZE_Kamaraegyuttes 

 
 
 

• 2017. február 19. vasárnap 19 óra Örkény Színház 
 

  Nádasdy 70 könyvbemutató – Nyírj a hajamba 
 

  köszöntése. 
 
  Közreműködik Pogány Judit, Csuja Imre és Gálffi László 
 

Házigazda:  
 
  http://www.orkenyszinhaz.hu/eloadasok/repertoar?view=szinlap&id=1396 

 
 
 

• 2017. február 22. vasárnap 22 óra Zeneakadémia Nagyterem 
 

  PREMIER III. - ősbemutatója: Le piano et ses doubles 
 
  – 6 zongorára 

Előadják: Balog József, Borbély László, Kiss Péter, Mali Emese, Palojtay János 
Ránki Fülöp és Rácz Zoltán 
 
https://concertobudapest.jegy.hu/program/premier-iii-vidovszky-laszlo-osbemutatoja-a-
1930-ra-megvaltott-jegyel-ingyenes-74763 
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Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 7. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-7-het-szinhazmusora-107399 

 

 

 

 

• A Széchenyi Akadémia facebook oldala elérhető itt 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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