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Bál, emlékezés, ír koncert

Közös széki bált és délszláv táncházat rendez ma este hét órától a Fonó Budai Zeneház. A program
a Téka együttes koncertjével kezdődik, amelyet a Söndörgő zenekar műsora folytat. A Fonó 1956
eseményeiről is megemlékezik holnap este nyolc órakor. Az intézmény olyan művészeket hívott meg
Csodás és bús énekek című műsorára, akik az eseménysor lírai-szakrális jellegét mutatják be.
Karátson Gábor a versek nyelvén, Szabados György, valamint ifj. Csoóri Sándor és az Ifjú Muzsikás
a muzsika hangjain mondja el gondolatait október 23-ról. Pénteken az elmúlt évtized történetét
eleveníti fel nyilvános DVD-felvétellel egybekötött ünnepi koncertjén az ír, breton és ószirmi zenét
játszó, tízéves Bran együttes. Szombaton a zeneház Fonódások(k) sorozata folytatódik Lantos
István, a Kolinda alapítója, a Duó Córdoba és a Greenfields zenekar közös koncertjével.
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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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