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Röviden

Tél a Millenárison 
- Programok - 
Február 13., szerda 
19.30 Fogadó a Millenárishoz. Alternatív színházak vendégjátéka (Millenáris Pódium). 19.30
Millenáris Teátrum. Az 50 fős Rajkó nagyzenekar koncertje (Zene a Millenárison). 

Filozófiatörténeti kalandozások 
Jó kezdet – fél kudarc Szókratész előtt címmel rendezi meg Dudich Endre Kalandozás a filozofálás
történetében című filozófiatörténeti sorozatának első részét a Gróf Klebesberg Kunó Alapítvány
Kulturális és Oktatási Központja, valamint a budakeszi római katolikus plébánia ma délután 17 órakor
a Szent László Házban (Budakeszi, Fő utca 204.). Az előadás előtt Klebesberg Éva elnök és Filó
Kristóf plébános mond bevezetőt. (T. T.) 

Táncban a sötéttel 
Kodolányi Gyula Táncban a sötéttel című verseskötetét ma mutatják be 17 órakor a Fészek Klubban.
A könyvbemutatón közreműködik Gróh Gáspár, Kobzos Kis Tamás, valamint Szabados György. (M.
D.) 

Bullás József képei 
Rockenbauer Zoltán, a nemzeti kulturális örökség minisztere szavaival nyílik meg holnap 18 órakor a
nagyközönség előtt Bullás József festőművész kiállítása a Vadnai Galériában (V., Mérleg utca 12.). A
tárlat március 16-ig várja az érdeklődőket. (T. T.) 

Valentin-nap a Sankó Banddel 
Sankó László és zenekara, a Sankó Band ad Valentin-napi koncertet holnap 19 órakor a Petőfi
Csarnokban. A koncertre az együttes számos sztárvendéget is meghívott, így a nagyszabású
produkcióban – többek között – Frenreisz Károly, Homonyik Sándor, Komár László, Muck Ferenc,
Póka Egon, ifj. Rátonyi Róbert, Szánti Judit, Veszelinov András, Vikidál Gyula, Zalatnay Sarolta,
Závodi János, Zeffer András, illetve a Nautilus együttes is közreműködik. (O. Cs.) 

Akadémikusok – nyakkendő nélkül 
Leidler László matematikus a vendége a Móra Ferenc Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia
szegedi területi bizottsága szegedi akadémikusokat bemutató Akadémikusok – nyakkendő nélkül
című sorozatának holnap fél ötkor a múzeum dísztermében (Szeged, Roosevelt tér 1–3.). A
házigazda Németh József matematikus. (S. S.)
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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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