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kultúra

Gobelinek a Párizsi 
nagyáruházban
December 31-éig tart nyitva 
az a kiállítás, amelyen be
mutatkozik Kéki Ilona gobe
linműhelye a Párizsi nagy
áruház földszintjén (Buda
pest VI., Andrássy út 39-).
A tárlaton faliszőnyegeket, 
bútorokat, petit point képe
ket, párnákat, lábtartókat 
láthatnak az érdeklődők. Ké
ki Ilona 25 éve foglalkozik 
gobelinkészítéssel, de van
nak a társaságában olyan 
művészek is, akik több mint 
harminc éve terveznek és ké
szítenek kárpitokat, hímzé
seket. A műhelyben már 
több mint ezer terv készült; 
munkáik eljutottak az angol 
királyi családhoz és a jordán 
királyhoz is. (mh)

Tuba Tóbiás újabb 
kalandjai
A Tuba Tóbiás című „mesés 
zenejátékot” -  amelynek 
szerzői Balogh Sándor és Lu
kácsházi Győző -  csaknem 
két éve telt ház előtt játsszák 
az International Buda Stage 
színpadán. Az óvodásoknak, 
kisiskolásoknak és szüleik
nek szóló ötvenperces mese 
most CD-n és kazettán is 
megjelent, a Periferic Re
cords gondozásában, (mh)

Koncert a beteg 
gyerekekért
December 28-án, vasárnap 
délután fél ötkor jótékonysá
gi koncertet rendeznek az 
Országúti Ferences temp
lomban (Budapest II., Mar
git krt. 23.). A hangverse
nyen Bach, Händel és Gluck 
művei hangzanak el, Megye- 
si Schwartz Lúcia (szoprán), 
Drucker Péter (tenor), Kő
vári Csaba (basszus), Gyön- 
gyössy Zoltán (fuvola), Kom- 
lóssy Gábor (trombita) és 
Nagy László Adrián (orgo
na) előadásában. A koncert 
bevételét a szegedi székhelyű 
Kortárs művészetek súlyos 
és gyógyíthatatlan beteg 
gyermekekért alapítvány ja 
vára ajánlják fel. (mh)

•1 mondatban

•  Ma este fél nyolckor a Ze
neakadémia nagytermében 
a Magyar Rádió Énekkara és 
Szimfonikus Zenekara ad 
karácsonyi oratóriumkon
certet, Strausz Kálmán ve
zényletével. (mh)

•  A Bálint Zsidó Közösségi 
Házban (Budapest VI., Ré- 
vay utca lő.) ma este hat óra
kor Alejandro Jodorowski
A szivárványtolvaj című 
filmjét elemzi Perlaki Tamás 
esztéta, (mh)

•  December 27-én, szomba
ton este hét órakor -  a Kas
sák karácsony elnevezésű 
koncerten -  Szabados 
György és a Makuz, Dresch 
Mihály, a Grencsó Kollektí
va, a Makám, a Dél-alföldi 
Szaxofonegyüttes, valamint 
Kerényi Róbert lép fel a Fo
nó Budai Zeneházban, mely
nek címe: Budapest XI., 
Sztregova utca 3. (mh)

•  A Kultiplexben (Budapest 
IX., Kinizsi utca 28.) ma este 
a Tilos Klub keretében tech
no, ambient és house szól;
a két lemezlovas Dániel 
Voltaire és Reakhtor. (mh)
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N o s z t a l g i k u s  k o n c e r t d ö m p i n g
Hobo, Bródy, Fenyő, Ghymes, Charlie, Earth Wind and Fire és Kool and the Gang

Hobo és zenésztársai 1978 óta minden évben a rajongókkal karácsonyoznak -  a régi közönségből sokan már családdal, gyerekekkel jönnek

Karácsony első napján idén is 
megkezdődik a szokásos évzáró 
koncertdömping: december
25-e és 29-e között színpadra 
lép a Hobo Blues Band, Bródy 
János, Fenyő Miklós, a Ghymes 
együttes, Charlie, Révész Sán
dor és Király Linda, míg a Hot 
Funky Christmas elnevezésű 
debreceni, budapesti és győri 
rendezvényen közreműködnek 
két legendás amerikai zenekar, 
az Earth, W ind and Fire és a 
Kool and the Gang muzsikusai.

Gréczy Zsolt-Retkes Attila

A sort idén is Hobo (Földes 
László) és zenekara nyitja (Pe
tőfi Csarnok, december 25.), 
akik 1978 óta minden évben a 
rajongókkal közösen ünnepük 
a karácsonyt. „A mostani kö
zönségből sokan már negyed- 
százada is velünk voltak, mások 
hozzák a családot, a gyerekei
ket is. A Hobo Blues Band 1978 
márciusában alakult, s már az 
első karácsonyon koncertez
tünk, amit azóta minden év de
cember 25-én megismétlünk. 
Az első időben játszottunk a 
MOM-ban, a Fővárosi Művelő
dési Házban és a Corvin mozi
ban, aztán 1984-ben megnyílt a 
Petőfi Csarnok, s azóta mindig 
ott léptünk fel karácsonykor” -  
meséli Hobo. Tavaly új hely
színt találtak: a beregszászi 
nemzeti színház társulatával 
közösen a Budapest Kong
resszusi Központban újították 
fel a nyolcvanas évek legendás 
előadását, a Vadászatot. Idén 
visszatérnek a Petőfi Csarnok
ba, ahol a koncert előzenekara a 
Muddy Shoes lesz.

A z  a r é n á b a n  C h a r l ie ,  
R é v é s z  é s  K irá ly  L in d a

A rockzene három kiválósága 
váija a nézőket december 29- 
én a Budapest Sportarénában. 
Charlie lemezbemutató kon
certjén Révész Sándor és Király 
Linda lesz a sztárvendég.

Charlie aranylemezzé válto
zott Funky, Soul & Jazz című 
albumának bemutató koncert
jén  több műfaj is találkozik. Az 
énekes az utóbbi éveket műfaji 
kalandozásokkal töltötte, ezért 
dzsessz- és bluesfelvételek is 
szólnak majd. Először hangzik 
el élőben a" legutóbbi album 
Király Lindával felvett duettje. 
Tekintettel arra, hogy Charlie 
az utóbbi évtized legsikeresebb

magyar férfi előadója, a közön
ség által leginkább várt dalok 
(Jég dupla whiskyvel, Könnyű 
álmot hozzon az éj, Nézz az ég 
felé, Mindenki valakié, Az légy, 
aki vagy) szintén nem hiányoz
hatnak a repertoárból. Az est 
egyik meglepetése Révész Sán
dor lesz. A Generál és a Pira
mis sztárja tíz év szünet után 
nemrég -  Változtam címmel -  
új lemezt jelentetett meg. Ezen 
régi és új szerzemények egy
aránt hallhatók. Révész, a nagy 
visszatérő egyébként jövőre 
önálló turnét tervez. Király 
Linda jóval fiatalabb, m int 
a magyar rockzene említett 
klasszikusai. Azt mondja, elő
ször szüleitől hallott Charlie- 
ról és Révészről, majd meg
hallgatta korábbi lemezeiket, 
és azóta rajongójukká vált, így 
nagyon büszke arra, hogy az ő 
társaságukban állhat színpad
ra a Sportarénában.

Az előadás tartogat meglepe
tést is, hiszen a két férfi énekes 
-  ha nem is egy időben, de -  
tagja volt a Generál nevű zene
karnak. Ezért -  a régi szép idő

ket idézve -  közös produkcióra 
is készülnek az évbúcsúztató 
koncerten.

E m lé k p r ó b a  
é s  F en y ó 'k  ü n n e p e

December 26-án Bródy János 
és régi zenésztársai lépnek fel 
a kongresszusi központban, az 
Emlékpróba című esten. „Csa
ládias, baráti hangulatú kon
certünkre mindenkit szeretet
tel várunk, aki még nem felej
tette el teljesen az elmúlt évtize
deket, és szívesen felidézi a da
lokban megőrzött emlékeket” -  
mondja Bródy János. Az elő
adás egyik apropója, hogy a na
pokban megjelent a legendás 
zenész összes dalszövegét ta r
talmazó, exkluzív kiállítású kö
tet. A könyvben 1965-től 2003- 
ig valamennyi dal és rockopera 
szövege megtalálható, köztük 
olyan versek is, amelyek eddig 
sehol sem jelentek meg, mivel 
nem jutottak át a cenzúrán.

December 27-én Fenyő Mik
lós veszi birtokba a kongresszu

si központot Fenyők ünnepe cí
mű rock and roll-koncertjére. 
Az esten közreműködik a legen
dás Hungária együttes vezetőjé
nek két gyermeke -  Dió és Dáci 
-, valamint Fenyő régi zenész
társa, a Finnországban élő gitá
ros, Jáki Attila. Ugyancsak a 
kongresszusi központban két 
koncertet ad 28-án a legnépsze
rűbb határon túli magyar zene
kar, a Ghymes. Az első előadás 
délután fél ötkor, a második es
te nyolckor kezdődik. Buják An
dor, Pukkai Attila, Szarka Gyula 
és Szarka Tamás zenekara ezút
tal Cserhalmi György színmű
vészt, illetve a Magyar Állami 
Népi Együttes tánckarát (ko
reográfus: Mihályi Gábor) hívta 
meg vendégnek.

A m e r ik a i
f u n k y le g e n d á k

December 27-én a debreceni 
Főnix Csarnok, 28-án a Buda
pest Sportaréna, 29-én pedig a 
győri Egyetemi Csarnok ad ott
hont a Hot Funky Christmas cí

mű produkciónak, melynek ke
retében a funkyzene két legen
dás amerikai csapata, az Earth, 
Wind and Fire és a Kool and the 
Gang muzsikusai lépnek szín
padra. Az este fél nyolckor kez
dődő előadásokon Debrecen
ben és Budapesten Király Linda 
lesz a vendég, Győrben pedig 
egy helyi zenekar, az Electric 
Connection. A Kool and the 
Gang 1969 óta tartó pályafutása 
során több mint 70 millió le
mezt adott el világszerte; három 
Grammy-díjat és hét American 
Music Awards kitüntetést ve
hettek át. A csapat a hetvenes
nyolcvanas évek fordulóján élte 
fénykorát, de a különböző nosz
talgiahullámoknak köszönhe
tően azóta is népszerűek nem
csak Amerikában, hanem Euró
pában, sőt Ázsiában is. Az 
Earth, Wind and Fire ugyan
csak a hetvenes évek végén ju 
tott el karrierje csúcsára, de slá
gereik -  Fantasy, Singasong, 
September -  ma is közkedvel
tek. Magyarországi fellépéseik
re régi zenésztársuk, a gitáros A1 
McKay társaságában érkeznek.

Megszületett a filmtörvény C i m b o r á k  s z e l l e m i  p i k n i k j e

Az Országgyűlés hétfőn 354 sza
vazattal, tartózkodás és ellensza
vazat nélkül elfogadta a mozgó
képről szóló törvényt. E döntés
sel több mint egy évtizeden át 
tartó gyötrelmes, néha már-már 
reménytelennek látszó jogalko
tási folyamat ért véget.

A filmszakma szereplői a 
rendszerváltás óta sürgették 
a mozgóképtörvény megszüle
tését; erre azonban -  szakmai 
és politikai konszenzus hiányá
ban -  eddig nem kerülhetett 
sor. Az Orbán-kormány 1999- 
ben elkészítette a saját koncep
cióját, de a javaslatot végül meg 
sem tárgyalta az akkori parla
ment. A Medgyessy-kormány 
programjában hangsúlyosan 
szerepelt a filmtörvény mielőb
bi elfogadása, s ezért hónapo
kon át tárgyaltak a filmszakma 
képviselőivel. A tegnapi szava
zás eredménye azt bizonyitja, 
hogy nemcsak a szakma, ha

nem a négy parlamenti párt is 
egyöntetűen támogatta a kor
mány által november közepén 
elfogadott mozgóképtörvényt.

A jogszabály hatálya a ma
gyar, illetve magyar részvétellel 
készülő filmalkotások előállítá
sára, terjesztésére és archiválá
sára, valamint a magyarországi 
filmterjesztésre terjed ki. A tör
vény a jelenleg is működő Ma
gyar Mozgókép Közalapítvány 
mellett új testületek felállításá
ról is rendelkezik: a Mozgókép 
Koordinációs Tanács feladata a 
különböző állami és pályázati 
források összehangolása lesz, 
míg a Nemzeti Filmiroda első
sorban hatósági, államigazga
tási feladatokat lát el. A mozgó
képszakma állami támogatása 
a tervek szerint évről évre nö
vekszik: jövőre 6,5 milliárd, 
2005-ben nyolcmilliárd, 2006- 
ban tízmilliárd forint ju t a fil
meseknek. reá

Nemzedékek számára megha
tározó élmény a Cimbora, me
lyet a királyi televízió sugárzott 
hosszú éveken át. Első ifjú né
zői már rég felnőttek, családot 
alapítottak, sokan hírnevet sze
reztek. Ma már az ő gyerme
keik nézik a műsort. De bárhol 
is élnek a világon, egyre többen 
keresik a kapcsolatot a legen
dás gyermekműsorral és kiter
jedt baráti körével, mióta a Du
na tévében -  a nagyobbik köz
tévéből való kiűzetést követő 
hosszú szünet után -  fiöltáma- 
dott a Cimbora, mely nemcsak 
az irodalom, a zene, a képző
művészet értékeit hozza köze
lebb, hanem -  Cerka című mel
lékletében -  Európát is.

Igaz, a műsoridő -  szemben 
a növekvő nézői igényekkel -  
egyre szűkösebb, de a műhol
das adás a fél földkerekségen 
fogható, sokan jelentkeznek 
a régiek közül. Színészek, színi

direktorok, muzsikusok és 
multinacionális cégek ajánlják 
föl ingyenes segítségüket a 
Cimboranapokhoz.

A napokban a Budapesti 
Történeti Múzeum gótikus ter
mében koronázták meg az Eu
rópai Unió „első kezdeménye
zőjét”, Mátyás királyt a gyere
kek, akik megismerkedtek a ko
rabeli táncokkal, udvari szoká
sokkal. A közönségnek élvonal
beli előadók és zenekarok adtak 
karácsonyi kívánságkoncertet. 
De a gyerekek sem ültek tétle
nül, mint otthon a képernyő 
előtt, hanem mindenki hozott 
valamit a szellemi piknikre. 
Hazai és a határon túli művé
szeti csoportok is hemutatkoz
tak. A gyerekek nem csupán ol
vasták az Állatok a tubusban cí
mű kötetet, melyet Lackfi Já 
nos, Varró Dániel és Tóth Krisz
ta jegyez, hanem maguk is írtak 
képzőművészeti alkotások által

inspirált verseket. S a legutóbbi 
találkozón a gödöllőiek Eric 
Kästner Emil és a detektívek cí
mű művét, a szabadkai gyere
kek Kosztolányi Csodáját vitték 
színre. S már tervezik a követ
kező hónapok Cimbornapjai- 
nak programját is, melyekhez 
szorosan kapcsolódik a népes 
Cimbora-klubok politikamen
tes mozgalma.

Arra akarják felhívni a figyel
met, hogy sem a kommersz 
gyermekfilmeket sugárzó tele
víziók, sem -  a kultusztárca tá
mogatásától eltekintve -  a hiva
talosság nem törődik érdemben 
a „legnagyobb kisebbséggel”, a 
gyermekekkel. Pedig egy tábo
rokat, klubokat működtető te
levíziós műsor nemcsak virtuá
lis kapcsolatokat, hanem  sze
mélyes, alkotó közösségeket -  
élhetőbb jövőt -  is teremthet.

Stark R. László
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