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a t t e k i n t e s a 

budapest 11. kerület bercsényi utca 28 - 3o 
minden kedden 19 - 22 óráig, л kiállítások 
minden nap 17 - 2o óráig tekinthetők meg 

február 3: berki viola kiállítása 
kimnel-quartett 

február lo: berki viola kiállítása 
szabados, erdélyi hangversenye 

február 17: regős/vasvári/рарр/jelenczky ki-
állitása 
кimmel-quartett 

február 24: re gőa/vasvóri/рарр/jelenczky ki-
állítása 
kímmel-quartett 

március 2: urbán györgy kiállítása 
zenei + festői rögtönzések: 
szabados, if j.horváth, urbán 

március 9: fejes lászló fotókiállítása: "ma-
gyar emberek" 
erdélyi, szabados: "ha majd a 'Zel-
lem napvilága" /pet6.fi sándor/ 

március 16: fejen lászló fotókiállítása: "mű-
vészportrék 
saemző-quartett: к önnand 1A álmán/ 
tóth/szemző 

szeptember 2o: gulyás jános fotókiállítása: 
"modulált loxlo-es fénynégyzet" 
a kőszegi rhythm ù. brass jazz-
koncertje 

október 5: gulyás jános fotókiállítása 
kása gábor zeneszerzői estje 

október 12: illés árpád kiállítása, megnyitja 
mezei ottó 
hangverseny: dukay baroabás: *-<=< 
soproni jőzsefí szonáta 
szabados györgy: zongoraszólók 
előadók: matuz/martos/s zabados 

október 19: illés árpád kiállítása 
William blake emlékest: "nagysze-
rűig" 

október 26: maurer dóra kiállítása: 
"kvázi képek" 
tóth jános filmjei: stádium I. 
aréna, kinematográf 
ezabados/ifj.horváth zongora-hege- i 
dü est 

november 2: maurer dóra kiállítása 
huszárik zoltán filmjei: elégia, 
capriccio, tisztelet az öregasz-
szonyoknak 
erdélyi györgy: "ozarvasének" 
előadók: erdélyi/szabados 

november 9: gáyor tibor kiállitása:"sík-
hajtások" 
vóczi tamás és tréfás istván 
kortárs-zenei bemutatója 

november 16: gáyor tibor kiállítása /megte-
kinthető november 19-ig/ 
közös alkotómód® erek a mai 
zenében és képzőművészetben 1. 
zene: jeney zoltán 
diapozitív: maurer dóra 

november 23: farkas ádám kiállítása 
szabados/ifj.horváth zongora-
hegedű estje 

raárciuc 3o: fejes lászló fotókiállítása: "nfc-
VÖSzportrék" 
kíramel~quartett : kimmel/regős/ 
becse/balé 

április 6: galántai györgy kiállítása 
szabados/ifj.horváth duó 

április 13: gross arnold kiállítása 
az uj zenei stúdió hangver:enye 

április 2o: gross arnold kiállítása 
szabados györgy zongoraestje 

április 27: sv;ierkiewicz róbert kiállítása 
klmmel-quartett 

iaájus 4: ;wierkiewicz róbert kiállítása 
az uj zenei stúdió hangversenye + koKör: improvizáció szabados györgy-
gyei ős ifj.horváth la jóssal 

november 3o: farkas ádám kiállítása /megte-
kinthető december 3-ig/ 
közös alkotómódszerek a mai 
zenében és képzőművészetben II« 
zene: jeney zoltán 
diapozitív: maurer dóra 

december 7: vajda jűlia kiállítása /megte-
kinthető december 12-ig/ 
kurtág györgy-raßsor 
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ji'nius 29: tóth árpád sétány 3 , udvar 
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Ого» Arnold к Ш Ш 
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dSmüvíteel. 

3. Programplakát 


