
Cikk értékelése Jelenlegi érték Szavazatok száma: 0

babakocsigyar.hu

MamaKiddies Babakocsik

3: 1-ben Németország
kedvence Full extrás
79.900 Ft

CTnetwork hirdetés

PopBoy.hu

PopBoy BabzsákFotelek

Közvetlenül a gyártó
képviselőjétől Fotelek
megtöltve már 13900 Ft-
ért

MTI

2006. október 30., hétfő 01:00

0

Szabados György emlékkoncertje Moszkvában

Harmóniát teremtett a moszkvai közönséggel Szabados György és az Új Dimenzió Műhely szombati,
Elégia 1956 című dzsesszkoncertjén. „Nagyon jó volt játszani ennek a közönségnek. Az első
pillanattól éreztük, hogy hihetetlen szomj van az iránt, ami elhangzik. Külön öröm nekünk, hogy ilyen
harmónia alakult ki” – mondta Szabados György a moszkvai Nemzetközi Zeneház kamaratermében
adott emlékkoncert után. Az Új Dimenzió Műhely (Szabados György mellett Klenyán Csaba, Jávorka
Ádám és Babits Antal) zenéjében nagyon sok klasszikus elem van, ami az orosz közönségnek
„otthonos” – jegyezte meg Szabados, jelezve: az improvizációs részekben arra törekedett, hogy a
klasszikus zenei elemek minél gyakrabban és világosabban megjelenjenek. 
Szabados „szívbéli zenének” nevezte az Elégia 1956-ot, „emléknek egy ritka világról, amelyben
fiatalon tiszták és szabadok tudtunk lenni. Ez olyan emlék, amelyhez igazodni lehet: egyrészt lelkileg,
szellemileg, hiszen tiszta esemény volt, s valamilyen kegyelmi hatás ért mindnyájunkat, akik átéltük;
másrészt közösségileg, szemben a mai individualista, sőt egoista élettel”. Moszkvában játszani külön
érdekes volt Szabados számára azért is, mert illusztrálta, hogy „a politika mögött az ember mindig
ember marad”.
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Grund friss

Egy önjelölt
lámparestaurátor
2011. november 15., kedd
16:10

Harmath Lászlót múlni nem akaró szenvedély kerítette
hatalmába vagy húsz éve, azóta háború előtti lámpákat
kelt új életre. A porlepte, csúfnak tűnő torzókban azonnal
meglátja a szépet. Tovább

A költő saját
kérdéseire felelt
2011. november 09., szerda
13:55

Tomaso Kemeny olasz-magyar költő első magyar nyelvű
verseskötetének bemutatója elszalasztott lehetőséggé
vált. Szkárosi Endre és Szőcs Géza sem vitte túlzásba a
tíz éves korában elszármazott Kemeny faggatását. 
Tovább

Azok a gyönyörű
Commodore 64-ek
2011. november 09., szerda
12:30

Időutazás a nyolcvanas évekbe, amikor ugyan még
Kádár volt a rendszergazda, de már egyre inkább
minden a computerekről szólt. Kis Róbert
ősszámítógépeket gyűjt. Tovább

Ez a könyv is csak
úgy lett…
2011. november 04., péntek
09:23

Mi döntjük el, hol játszódik, mikor játszódik és miről szól.
De Bodor Ádám azért megint rajzolt hozzá ezt-azt. 
Tovább

DIZÁJN

„Szolidan vagyok vagány”
2011. november 04., péntek 08:00

Dizájnboltos sorozatunk mellett útjára indítunk egy másik
sorozatot is, amelyben fiatal magyar divattervezőket
mutatunk be. Illéssy Lenkére, az ille-olla tervezőjére esett
első körben a választásunk. Tovább
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