SZABADOS GYÖRGY NAP
Helyszín: a Magyar Művészeti Akadémia, Andrássy úti székháza és a Pesti Vigadó, Budapest

Időpont: 2019. november 21., csütörtök, 14,00-22,00 h
Szervező:

Társszervezők:
MMA Kiadó Kft.,
Regionális Kreatív Műhely, Magyarkanizsa
Pesti Vigadó
Kivitelező szervező: a budapesti R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.

“Kodálynak teljesen igaza van abban, amikor azt mondja, hogy a zene állapotától függően egy
egész országot lehet fölépíteni vagy tönkretenni. Az élő zene az, ami összeköti az Eget és a
Földet; embert Istennel, az embert az emberrel. Mert rokon a teremtéssel, Isten ráérő idejével. „
Szabados György

SZABADOS GYÖRGY
„Zenei és szellemi otthonosság”
Kis kerekasztal Szabados György életművéről
Helyszín: a Magyar Művészeti Akadémia, Andrássy úti (101.) székháza, előadó terem
2019. nov. 21., csüt., 14,00-15,30 h

Megnyitó: Dr. Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára
Résztvevők:
Dr. Bert Noglik (D) német zenetörténész
Nemanja Sovtić (Újvidék) zeneelméleti író
Windháger Ákos (Budapest), zeneelméleti író
Pozsár Máté (Budapest), zongorista, zeneszerző
Binder Károly (Budapest), zeneszerző, zongorista
Kodolányi Gyula (Budapest), költő, író, az MMA rendes tagja
Bicskei Zoltán (Magyarkanizsa), az MMA rendes tagja
+ közben részletek a Szabados honlap (http://györgy-szabados.com) tartalmaiból,
a fenntartó Rudolf Kraus (D) közreműködésével.
Beszélgetés formájában, német és szerb szinkrontolmáccsal.
A belépés díjtalan, kötelező regisztrációval: szabadosnap@mma.hu
(A regisztráció 2019. október 15-én nyílik. A regisztráció során szükséges megadni, hogy mely eseményre
jelentkezik.)

- kávészünet -

Könyvbemutató a zeneköltő életművéről
Helyszín:
a Magyar Művészeti Akadémia, Andrássy úti (101.) székháza, előadó terem
2019. nov. 21., csüt., 16,00-17,15 h
résztvevők:

Bicskei Zoltán, társszerkesztő, az MMA rendes tagja
Fejérvári Gergely, társszerkesztő, MMA Kiadó
valamint a könyv szerzői:
Dr. Bert Noglik (D) német zenetörténész
Nemanja Sovtić (Belgrád) zeneelméleti író
Windháger Ákos (Budapest), zeneelméleti író
Pozsár Máté (Budapest), zongorista, zeneszerző
Binder Károly (Budapest), zeneszerző, zongorista
Kodolányi Gyula (Budapest), költő, író, az MMA rendes tagja
+ részletek A kormányzó halála c. operából.
Német és szerb szinkrontolmáccsal.
A belépés díjtalan, kötelező regisztrációval: szabadosnap@mma.hu
(A regisztráció 2019. október 15-én nyílik. A regisztráció során szükséges megadni, hogy mely eseményre
jelentkezik.)

Helyszín: Pesti Vigadó, Sinkovits Imre kamaraterem, nov. 21. csütörtök
1051. Budapest, Vigadó tér 2.

19,00 h Szabados portréfilm (54 perc) levetítése.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött: vigado.hu/szabados-portrefilm (A regisztráció 2019. október 15-én nyílik.)

helyszín: Pesti Vigadó, díszterem, nov. 21. csütörtök 20,30 h

KONCERT:
Grencsó Kollektív Kör / Szabados György műveket játszik
Grencsó István - fúvós hangszerek
Pozsár Máté - zongora
Benkő Róbert - bőgő
Miklós Szilveszter - dobok
vendégszólisták:
Dresch Mihály - tenor szaxofon
Mezei Szilárd - brácsa

Jegyek: 2000 Ft /foglalás a Vigadó honlapján/ http://vigado.hu/

